أحاديث الفقه وأصوهل

إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا

َُْ ُ
وينفخ ثم يقوم
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -اكن يسجد وينام
ْ
فيصيل وال يتوضأ» قال فقلت هل :صليت ولم تتوضأ وقد ن ْم َ
ت؟ فقال« :إنما الوضوء ىلع من نام ُمض َط ِج ًعا».
ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

يف هذا احلديث بيان أن انلوم اخلفيف ال ينقض الوضوء ،اكنلوم من اجلالس املتمكن والقائم إال من نام نوما عميقا أو
مضطجعا فإن وضوءه ينتقض السرتخاء مفاصله وعدم أمن خروج الريح من دبره.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• نفخ  :أي تنفس بصوت حىت يسمع منه صوت انلفخ.
• مضطجعا  :أي واضعا جنبه ىلع األرض.
فوائد احلديث:

 .1انلوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء.
 .2انلوم الكثري املستغرق ناقض للوضوء.
 .3الطهارة من احلدث رشط لصحة الصالة.
 .4جواز انلعاس والرقود يف املسجد ،ال سيما النتظار الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،انلارش :دار الفكر  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن الرتمذي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.
ضعيف أيب داود ،األم ،ملحمد نارص ادلين األبلاين  -دار النرش :مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -الكويت ،الطبعة األوىل 1423 -ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري  -انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للبسام ،مكتبة األسدي  -الطبعة اخلامسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل االملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان  -الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.

الرقم املوحد)8405( :
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إنما الوالء ملن أعتق
احلديث :عن اعئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما -قالت :اكنت يف بريرة ثالث سنن:
ُرَ ْ
ريت ىلع زوجها حني عتقت.
خ
َُ
ُ
ُ
ُْ
ْ
َ
ٌ
ْ
ُ
وأه ِد َي هلا حلم ،فدخل يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -والُبمة ىلع انلار ،فداع بطعام ،فأ ِ َ
ِت خبزب وأدم من أدم
َ
ُ ر
ابليت ،فقال :ألم أ َر الُبمة ىلع انلار فيها حلم؟ قالوا :بىل ،يا رسول اهلل ،ذلك حلم تصدق به ىلع بريرة ،فكرهنا أن نطعمك
منه ،فقال :هو عليها صدقة ،وهو منها نلا هدية.
وقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها :إنما َ
الوالء ملن أعتق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة ريض اهلل عنها من بركة موالتها بريرة متيمنة بتلك الصفقة ،اليت قربتها منها ،إذ أجرى اهلل تعاىل من أحاكمه
ً ً
الرشيدة يف أمرها ثالث سنن ،بقيت ترشيعا اعما ىلع مر ادلهور.
ُ
فاألوىل :أنها عتقت حتت زوجها الرقيق (مغيث) فخ رريت بني اإلقامة معه ىلع نكاحهما األول ،وبني مفارقته واختيارها
نفسها؛ ألنه أصبح اليكافئها يف ادلرجة ،إذ يه حرة وهو رقيق ،والكفاءة هنا معتُبة ،فاختارت نفسها ،وفسخت نكاحها،

فصارت سنة لغريها.
ُ َ
واثلانية :أنه تصدق عليها بلحم ويه يف بيت موالتها اعئشة فدخل انليب صىل اهلل عليه وسلم واللحم يطبخ يف الُبمة ،فداع

بطعام فأتوه خبزب وأدم من أدم ابليت اذلي اكنوا يستعملونه يف اعدتهم ادلائمة ،ولم يأتوه بيشء من اللحم اذلي تصدق به ىلع
بريرة ،لعلمهم أنه ال يأكل الصدقة .فقال :ألم أر الُبمة ىلع انلار فيها حلم؟ فقالوا :بىل ،ولكنه قد تصدق به ىلع بريرة ،وكرهنا

إطعامك منه.

فقال :هو عليها صدقة ،وهو منها نلا هدية.

واثلاثلة :أن أهلها ملا أرادوا بيعها من اعئشة ،اشرتطوا أن يكون والؤها هلم يلنالوا به الفخر حينما انتسب إيلهم اجلارية
وربما حصلوا به نفعا ماديًّا ،من إرث ونرصة وغريهما فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم( :إنما الوالء ملن أعتق) .وليس للبائع

وال لغريه.

والوالء عالقة بني السيد املالك والعبد اململوك بعد عتقه وريته ،فريث السيد العبد إذا لم يكن هل وارث أو بيق يشء بعد أن

يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من املرياث.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق ر
والرق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -األطعمة  -خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• بريرة  :موالة اعئشة صحابية مشهورة اعشت إىل زمن يزيد بن معاوية.
َ
• ُسنن  :طرق.
َ َ
• عتُقت  :أعتقتها اعئشة ريض اهلل عنها ،أي جعلتها حرة بعد أن اكنت مملوكة.
ْ
• برمة ْ ُ :
الُبمة قِدر من حجارة ،مجعه ب ُ َرم.
ُُ
• أدم  :مجع إدام وهو ما يؤلك مع اخلزب ،أي يشء اكن.
ُ ر
• تصدق  :لم يذكر فاعله.
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فكرهنا  :أن نطعمك منه ،ألنك ال تأكل الصدقة.
هو  :أي :اللحم.
عليها صدقة  :ألنها فقرية ،والصدقة تمليك مال بال عوض طلبا ثلواب اآلخرة.
وهو منها نلا هدية  :أهدته نلا بريرة ،ألن للفقري اتلرصف يف ملكه .واهلدية يه تمليك مال بال عوض للتودد واملحبة.
فيها  :يف بريرة ملا أرادت اعئشة أن تشرتيها فاشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم.

•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

أن األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء .أما إذا عتقت
حتت حر فال خيار هلا.
أن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.
ُ
أن الفقري إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إىل من ال حتل هل الصدقة ،من غين وغريه ،فإهداؤه جائز ،ألنه قد ملك الصدقة ،فيترصف بها
كيف شاء.
ديلل ىلع سؤال صاحب ابليت أهله عن شؤون مزنهل وأحواهل.
احنصار الوالء باملعتق ،فال يكون لغريه ،وال ينتقل لغريه بأي طريقة.
جواز أكل اإلنسان من طعام من يرس بأكله ولو لم يأذن هل فيه خبصوصه.
جواز الصدقة ىلع من ينفق غري املتصدق عليه.
أن من حرمت عليه الصدقة جاز هل أكل عينها إذا تغري حكمها.
أن اهلدية تملك بوضعها يف بيت املهدى هل وال حيتاج إىل اتلرصيح بالقبول.
أنه ال جيب السؤال عن أصل املال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ،وال عن اذلبيحة إذا ذحبت بني املسلمني.
تسمية األحاكم سننا وإن اكن بعضها واجبًا.
استحباب شفاعة احلاكم يف الرفق باخلصم ،لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لُبيرة" :زوجك وأبو ودلك".
حتريم الصدقة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط 1412 ،2ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)6159( :
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إنما جعل اإلمام يلؤتم به ،فال ختتلفوا عليه ،فإذا كرب فكربوا ،وإذا ركع فاركعوا ،وإذا قال :سمع اهلل ملن
محده ،فقولوا :ربنا ولك احلمد ،وإذا سجد فاسجدوا ،وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون

ً
َ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إنما ُج ِعل اإلمام ِيل ُؤت َّم به ،فال ختتلفوا عليه ،فإذا كُب فكُبوا ،وإذا

ركع فاركعوا ،وإذا قال :سمع اهلل ملن محده ،فقولوا :ربنا ولك احلمد .وإذا سجد فاسجدوا ،وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا

أمجعون».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املأمومني إىل احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي به املصلون يف صالتهم ،وال خيتلفون
َ
عليه بعمل من أعمال الصالة ،وإنما تراىع تنَقالته بنظام فإذا كُب لإلحرام ،فكُبوا أنتم كذلك ،وإذا َركع فاركعوا بعده ،وإذا
ذكركم أن اهلل جميب ملن محده بقوهل" :سمع اهلل ملن محده" فامحدوه -تعاىل -بقولكم:

"ربنا لك احلمد" ،وكذلك ما ورد من صيغ أخرى مثل" :ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا لك احلمد" ،وإذا
ً
ً
ً
سجد فتابعوه واسجدوا ،وإذا صىل جالسا لعجزه عن القيام -فتحقيقا للمتابعة -صلوا جلوسا ،ولو كنتم قادرين ىلع القيام.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفة الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

إنما  :للحرص وهو إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه.
يلؤتم به  :يلقتدى به.
فال ختتلفوا عليه  :يف يشء من األحوال.
سمع اهلل ملن محده  :أجاب اهلل ادلاعء ملن محده.
ربنا ولك احلمد  :ربنا استجب ولك احلمد ،وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلاعء ومعىن اخلُب.
أمجعون  :تأكيد لضمري اجلمع.

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

تأكيد متابعة اإلمام ،وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة ،فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه ،مع أنه أحد أراكن الصالة،
لك ذلك ألجل كمال االقتداء.
ومنه يؤخذ َحتَ ُ
تم طاعة القادة ووالة األمر ومرااعة انلظام ،وعدم املخالفة واالنشقاق عليهم؛ ألن اإلمامة العظىم مقيسة ىلع اإلمامة الصغرى.
حتريم خمالفته وبطالن الصالة بها.
أن األفضل يف املتابعة ،أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة ،قال الفقهاء :وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال.
ً
جلوسا ولو اكنوا قادرين ىلع القيام ،حتقيقا للمتابعة
أن اإلمام الراتب إذا صىل جالسا من أول صالته -لعجزه عن القيام -صىل خلفه املأمومون
واالقتداء.
أن املأموم يقول" :ربنا لك احلمد" حينما يقول اإلمام" :سمع اهلل ملن محده" وقال ابن عبد الُب :ال أعلم خالفا يف أن املنفرد يقول" :سمع اهلل ملن
اإلمام فيسمع وحيمد ،مجع بينهما فقد ثبت يف ابلخاري أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
محده"" ،ربنا ولك احلمد" وقال ابن حجر :وأما ِ
جيمع بينهما.
أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة ،االقتداء واملتابعة.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6029( :
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إنما يكفيك أن حتيث ىلع رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين

ر
َ ُ ُّ َ ْ
ََُْ ُ ُ
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قلت :يا رسول اهلل ،إين امرأة أشد ضف َر رأيس فأنق ُضه لغسل اجلَنابة
َ
َّ َ ْ
ْ َ
كفيك أن َحتِْث ىلع رأْسك ثالث َحثَ َيات ثم تُفيض َ
ني عليك املاء ف َت ْط ُهرين».
ِ
[ويف رواية :واحلَيضة]؟ قال« :ال ،إنما ي ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ َ
َ
ختُب أم َسلمة -ريض اهلل عنها -أنها جتعل ش َعر رأسها ضفائر ،ثم إنها سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن كيفية االغتسال
َ ْ
َ
َ
من احلَدث األكُب [ غسل احليض واجلَنابة ] ،هل يلزمها تفريق شعرها ألجل إيصال املاء إىل باطنه ،أو ال جيب عليها تفريقه؟
َّ َ ْ
َ
كفيك أن َحتِْث ىلع رأْسك ثالث َحثَيَات » أي :ال ُ
يلزمك ،بل يكفيك أن ت ُص ريب املاء ىلع رأسك بِملء كفيك
ِ
قال« :ال ،إنما ي ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
َ
باطن الشعر أو لم يَ َصل؛ ألنه لو وجب إيصاهل إىل
ثالث مرات ،مع ظ َّن حصول اإلرواء ألصول الشعر ،سواء وصل املاء إىل ِ
باطنه للزم َن ْق ُضه يلُعلم أن املاء قد َ
وصل إيله أو لم يصل.
ِ
َّ
ََ
ََ
َ ْ
ُ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ات" ال يراد باحلثيات اثلالث احلرص ،بل المطلوب إيصال املاء إىل أصول الشعر ،فإن وصل بمرة فاثلالث سنة ،وإن
"ثالث حثي ٍ
َ
واجبة ،حىت يَبلغ أصوهل مع ظن اإلرواء.
لم يصل فالزيادة ِ
ُ
َ
ُ ُ ر
َّ َ ُ ر َ
َ
رأس ِك َ
املاء".
يضني عليك املاء" أي :تصبني املاء ىلع مجيع جسدك ،ويف حديث اعئشة -ريض اهلل عنها" :-ثم تصبني ىلع ِ
"ثم ت ِف ِ
" َفتَ ْط ُهرين" ويف رواية عند أيب داود وغريه" :فإذا أنت قد َط ُهرت" أي :من احلَدث األكُب اذلي َ
أصابك.
َْ
َ
ُ
واحلاصل :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفتاها بأنه ال يلزمها نقض ش َعر رأسها لغسل اجلَنَابة واحليضة ،وإنما يكفيها أن
َ
َ
حتِث ىلع رأسها ثالث غ َرفات بميلء كفيها ،وت ُعم جسدها باملاء ،وبذلك تكون قد طهرت من احلدث األكُب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احليض.
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين َاملفردات:
َ ُ
ُْ
• أَنق ُضه  :أف ررقه وافك الضفر.
ْ
ْ
َّ
َّ
ً
• أ ُش ُّد َضف َر رأيس  :أيُ :
والضفر :اجلَدل ،وهو إدخال الشعر بعضه يف بعض ،وجعله َ
أض ُّمه ًّ
ج َدايل.
شديدا،
ضما
َْ
َ ْ
َ ْ
ك ِفيك  :يُغنيك احل َ ْ ُ
ِث عن نقض شعرك.
•ي
َّ ْ
• َحتِْث  :احلَثية :يه احل َ ْفنَة اليت يه ِم ُّ
ني من املاء وغريه.
الكف
لء
ِ
ِ
ني  :اإلفَ َ
اضة بمعىنَّ :
الص ُّ
• تُفيض َ
ب.
ِ ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

ر
الرجوع إىل العلماء وسؤاهلم عما أشلك من أمور ادلين ،قال تعاىل( :فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون).
ْ
َ َْ
يف احلديث ديلل ىلع أن النساء ال يمن ُعهن احلياء أن يسألن عن أمور دينهن؛ ألن سؤال أم سلمة -ريض اهلل عنها -مما قد يُستَحيَا منه.
َ َ
ْ َ ُ َّ َ
َّ
يف احلديث ديلل ىلع أن للمرأة أن تشد ش َعر رأسها ،وجتعله ضفائر ،وهذا من األمور العادية اليت ال دخل هلا يف العبادة ،فالعادة اليت يعملها
َ
َُ
َّ ُّ
ُ
َّ
انلاس بغري قصد التشبه ال بأس بها؛ ألن األصل يف العادات اإلباحة ما لم تقرن بأمر حمرم رشاع.
ْ
ر
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ال يلزم املرأة نقض شع ِرها للغس ِل من اجلَنابة؛ ملا يف ذلك من املشقة وكذا يف الغسل من احليض.
االكتفاء ب َص ر
ب املاء ىلع الرأس ثالث مرات.
ِ
ُ
ُ
َْ
َ
يضني املاء ىلع سائر جسدك" فلو ترك موضعا لم يُصبه املاء لم جيزئ الغسل ،وهذه الصفة املجزئة
وجوب تع ِميم اجلَسد باملاء؛ لقوهل" :ثم ت ِف ِ
للغسل.
َْ
َ َّ
َُ
َ ْ
َ
ديلل ىلع قاعدة رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية ،فلما اكن نقض املرأة لشعر رأسها يشق عليها ،فإن الشارع احلكيم خفف عنها وأمرها
َْ
باالكتفاء ب َص ر
ب املاء عليه من غري نق ٍض.
ِ
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10030( :
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إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا :ثم رضب بيديه األرض رضبة واحدة ،ثم مسح الشمال ىلع ايلمني،
وظاهر كفيه ووجهه

َ َ ََ ْ َْ ُ ََ
َ
ت ،فلم
احلديث :عن عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما -قالَ « :ب َعث ِين انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حاجة ،فأجنب
َ
ََ َ ُ
ت يف َّ
أَجد َ
ادلابَّ ُة ،ثم أَتَ ُ
الماءَِ ،فتَ َم َّر ْغ ُ
الصعيدَ ،ك َما َت َم َّرغ َ
يت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت ذلك هل ،فقال :إِن َما
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ً ُ َّ َ َ َ ر َ َ َ َ
َُ َ ََ َ َ َ َ ُ
َ َ َ َّ
َ ْ
ََ
َ
َّ
َ
َ
ني ،وظا ِهر كفي ِه
يك ِفيك أن تقول بِيديك هكذا :ثم َضب بِيدي ِه األرض َضبة و ِ
احدة ،ثم مسح الشمال ىلع ايل ِم ِ
ََ َُ
جهه».
وو

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عمار بن يارس -ريض اهلل عنه -يف سفر بلعض حاجاته ،فأصابته جنابة ،فلم جيد املاء
يلغتسل منه ،واكن ال يعلم حكم اتليمم للجنابة ،وإنما يعلم حكمه للحدث األصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد
ً
بعض أعضاء الوضوء عن احلدث األصغر ،فالبد أن يكون اتليمم من اجلنابة بتعميم ابلدن بالصعيد؛ قياسا ىلع املاء ،فتقلب
يف الصعيد حىت َّ
عمم ابلدن وصىل ،فلما جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكن يف نفسه مما عمله يشء؛ ألنه عن اجتهاد
منه ،ذكر هل ذلك؛ لريى هل هو ىلع صواب أو ال؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-يكفيك عن تعميم بدنك لكه بالرتاب

أن ترضب بيديك األرضَ ،ضبة واحدة ،ثم تمسح شمالك ىلع يمينك ،وظاهر كفيك ووجهك ،مثل اتليمم للوضوء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َََ
َّ
انل ُّ
يب  :أرسلين.
• بعث ِ َين َ ِ
يف حاجة  :يف غرض ،واكن مع إحدى الرسايا.
•
ََ ْ
ْ
َ
ُ
• فأجن َبت  :صار ىلع جنابة ،واجلنابة :وصف يقوم بابلدن بسبب إنزال املين أو اجلماع.
• فَلم أجد َ
الم َ
اء  :لم أحصل عليه بعد طلبه.
ِ ِ
َّ
َََ ْ ُ
يد  :تقلب يف األرض حىت عم بدنه الرتاب.
• فتم َّرغت ِيف الص ِع ِ
• فَ َذ َك ْر ُت ذلك َ ُ
هل  :أي ما جرى هل من اجلنابة.
ْ َ
• َيَك ِفيَك  :يغنيك عن اتلمرغ يف الصعيد ،أو عن االغتسال باملاء.
ْ َُ َ
َ
• أن تقول ِبيَ َديْك  :أن تفعل بيديك كذا ،يراد بالقول الفعل.
َ
• هكذا  :مثل ما أقول بيدي.
• الشمال ىلع ايلمني  :ايلد اليرسى ىلع ايلمىن من باطن كفه.
َ
َ َّ ْ
• َوظا ِه َر كفي ِه  :ومسح ظاهر كفيه ،أي :ظهرهما.
• ووجهه  :ومسح وجهه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز اتلرصيح بما يستحيا من ذكره للحاجة.
أنه البد من طلب املاء قبل اتليمم.
جواز االجتهاد يف مسائل العبادات.
وقوع االجتهاد من الصحابة -ريض اهلل عنهم -زمن انلبوة.
اتليمم للغسل من اجلنابة.
صفة اتليمم :وهو َضب األرض مرة واحدة ،ثم مسح الوجه والكفني وتعميمها باملسح.
أن اتليمم للحدث األكُب ،اكتليمم للحدث األصغر ،يف الصفة واألحاكم.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3461( :
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ُ َ ِّ
ُّ
إنه ال ينبيغ أن يعذب بانلَّار إال َرب انلَّار
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فانطلق حلاجته،
َْ ُ
ُ َّ ً
ُ
مح َرة معها فرخان ،فأخذنا فرخيها ،فجاءت احل ُ َّم َرة فجعلت تع ِرش فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :من
فرأينا
َ َّ َ
فجع هذه بودلها؟ ردوا ودلها إيلها» ورأى قرية نمل قد حرقناها ،فقال« :من حرق هذه؟» قلنا :حنن قال« :إنه ال ينبيغ
ر
أن يعذب بانلار إال رب انلار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا يف سفر مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم إنه -صىل اهلل عليه وسلم -مىض
َْ
ُ ُ َّ ً
محرة ،ويه نوع من الطيور ،معها ودلاها ،فأخذوا ودليها ،فجعلت تع ِرش ،يعين حتوم حوهلم ،كما هو
حلاجته فوجد الصحابة
العادة أن الطائر إذا أخذ أوالده جعل يعرض وحيوم ويصيح لفقد أوالده ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يطلق ودليها

هلا ،فأطلقوا ودليها.
ُْ
َ
"ثم َم َّر بقرية ن ْمل" يعين جمتمع انلمل" ،قد أح ِرقت فقال :من أحرق هذه؟ قالوا :حنن يا رسول اهلل .فقال انليب -صىل اهلل عليه
وسلم :-إنه ال يْنبيغ أن يُعذب بانلار إال ُّ
رب انلار" فنىه عن ذلك ،وىلع هذا إذا اكن عندك نمل فإنك ال حترقها بانلار وإنما
ِ ِ
تضع شيئًا يطردها مثل اجلاز ،وهو سائل الوقود املعروف إذا صببته ىلع األرض فإنها تنفر بإذن اهلل وال ترجع ،وإذا لم يمكن
ًّ
نهائي ا ،أعين انلمل ،فال بأس؛ ألن هذا دفع ألذاها ،وإال فانلمل مما نىه انليب -صىل اهلل عليه
اتقاء رشها إال بمبيد يقتلها
وسلم -عن قتله ،لكن إذا آذاك ولم يندفع إال بالقتل فال بأس بقتله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -األطعمة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ُ
• ُ َّ
اكلعصفور.
مح َرة  :طائر صغري
َْ ُ
• تع ِرش  :ترتفع وتظلل جبناحيها ىلع من حتتها.
• قَ ْر َية َن ْمل َ :م ْسكن َّ
انل ْمل.
ٍ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

مرشوعية االستتار لقضاء احلاجة.
َْ
انليه عن تع ِذيب الطيور وأخذ أوالدها.
انليه عن إحراق انلَّمل واحل َ َرشات َّ
بانلار.
ُّ
احلث ىلع َ
الرأفة والرمحة باحليوان ،وسبق اإلسالم للغرب يف ذلك.
اتلعذيب بانلار مما اختص به املوىل -عز وجل.-
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :بإرشاف محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
صحيح وضعيف سنن أيب داود  ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز
نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.

الرقم املوحد)8892( :
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إنه لو حدث يف الصالة يشء نلبأتكم به ،ولكن إنما أنا برش مثلكم ،أنىس كما تنسون ،فإذا نسيت
فذكروين ،وإذا شك أحدكم يف صالته ،فليتحر الصواب فليتم عليه ،ثم ليسلم ،ثم يسجد سجدتني

احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم- -قال إبراهيم :ال أدري زاد
َ َ َ
ََ
ْ
َ
صليت كذا وكذا ،فث َّىن ِرجلي ِه،
أحدث يف الصالة يشء؟ قال« :وما ذاك» ،قالوا:
أو نقص -فلما سلم قيل هل :يا رسول اهلل،
َ َ َ
ٌ َ َّ َ ُ ُ
َ َ َ
جد سجدتني ،ثم سلم ،فلما أقبل علينا بوجهه ،قال« :إنه لو حدث يف الصالة يشء نلبأتكم به،
واستقبل القبلة ،وس
َ ُ َ ر
َ َّ
َْ
الص َوابَ
ك أحدكم يف صالته ،فَلْيَتَ َح َّر َّ
ْ
َ
ولكن إنما أنا ب َ َ ٌ
ُ
رش مثلكم ،أنىس كما تنسون ،فإذا نس ِيت فذكروين ،وإذا ش
فليُ ِت َّم عليه ،ثم ليسلم ،ثم يسجد سجدتني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم صالة زاد فيها أو نقص ،فسأهل الصحابة هل حدث يف

الصالة تغيري؟ فأخُبهم بأنه لو حدث فيها يشء ألخُبهم ،ثم ذكر أنه برش مثلنا ينىس لزيادته يف الصالة أو نقصانه ،ثم ذكر
ً
احلكم فيمن زاد أو نقص يف الصالة ناسيا ثم ذكر أن يتحقق من عدد الركعات ثم يتم إن اكن فيها نقص أو يسجد سجدتني

للسهو ثم يسلم منهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القواعد الفقهية :ايلقني ال يزول بالشك.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ َ
و"ح َدث" بفتح ادلال ،ومعناه :السؤال عن حدوث يشء من الويح ،يوجب تغيري حكم الصالة
• أحدث يف الصالة يشء؟  :اهلمزة فيه لالستفهام،
بالزيادة ىلع ما اكنت معهودة.
• وما ذاك  :سؤال من لم يشعر بما وقع منه ،وال يقني عنده ،وال غلبة ظن ،وهو خالف ما عندهم.
• نلبأتكم  :ألخُبتكم به.
• أنا برش  :تطرأ َّ
يلع ،وتلحقين احلالة البرشية.
• أنىس  :النسيان يف اللغة :خالف اذلكر واحلفظ ،ويف االصطالح :النسيان وغفلة القلب عن اليشء ،فهو جهل طارىء يزول به العلم عن
اليشء ،مع ذكره لغريه ،يلخرج انلوم وحنوه.
َّ
• إذا شك أحدكم  :الشك يف اللغة :خالف ايلقني ،ويف االصطالح :الشك ما يستوي فيه طرفا العلم واجلهل ،وهو الوقوف بني الشيئني؛ حبيث
ال يميل إىل أحدهما ،فإذا قوي أحدهما ،وترجح ىلع اآلخر ،فهو الظن.
َّ
فليتحر الصواب  :اتلحري :القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.
•
َْ
َْ
ً
ُ
• فليُ ِتم عليه  :أي :فلي ِتم بانيا ىلع ما سبق من صالته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

َّ
أن سجود السهو للزيادة ً
سهوا يف الصالة ،وأنها ال تعاد ،بل يسجد سجود السهو ،وجيُب بهما خلل صالته.
َّ
السهو يُؤىت بهما من جلوس ،فال يرشع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما.
أن سجدِت
َ
َّ
َّ
َّ
أن املتابعة خطأ ال تبطل الصالة ،ولكن إذا علم خبطأ إمامه فال يتابعه إال يف التشهد األول ،فإنه يقوم معه إذا لم يعلم اإلمام باخلطأ إال بعد
استتم ً
َّ
قائما.
أن
َّ
أن سجدِت السهو ،اكلسجود ضمن الصالة يف األحاكم.
َّ
أن االنرصاف عن القبلة ً
سهوا ،أو خطأ -ال يبطل الصالة.
ِ
َّ
أن الالكم مع ظن إتمام الصالة ال يبطلها ،ولو طال.
َّ
أن حمل سجود السهو يكون بعد السالم يف مثل هذه الصورة.
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َّ
ُ
نسيت فذكروين" ،ديلل ىلع أنه جيب ىلع املأمومني أن ينبهوا اإلمام إذا سها يف الصالة.
 .8قوهل" :فإذا
 .9دل قوهل( :إذا شك أحدكم يف صالته) وكذا غريه من األحاديث املتقدمة ىلع أن سجود السهو مرشوع يف صالة انلافلة ،كما هو مرشوع يف
صالة الفريضة؛ ألن اجلُبان وإراغم الشيطان حيتاج إيله يف صالة انلفل ،كما حيتاج إيله يف صالة الفرض.
 .10أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -برش يعرتيه ما يعرتي البرش من النسيان وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)11232( :
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إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت

ُْ َ َ َ
َ ْ
العتَ َمة ،فلم خيرج
احلديث :أعتَ َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يللة من الليايل بصالة العشاء ،ويه اليت تدىع
َّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت قال عمر بن اخلطاب :نام النساء والصبيان [ويف رواية :حىت ذهب اعمة الليل]،
فخرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال ألهل املسجد حني خرج عليهم« :ما ينتظرها أحد من أهل األرض
َ
َُْ ُ
َ
يفشو اإلسالم
ريكم» ،ويف رواية« :إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت» .ويف رواية« :لوال أن يُش َّق ىلع أميت» ،وذلك قبل أن
غ

يف انلاس.
ُ
َ َْ
ُ
ُ
قال ابن شهاب :وذ ِكر يل :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :وما اكن لكم أن تزنروا رسول اهلل -صىل اهلل
َ
وذاك ِحني صاح عمر بن اخلطاب.
عليه وسلم -ىلع الصالة،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث وقت صالة العشاء الفاضل وهو آخر اثللث األول من الليل  ،ولكنه عليه
ً
ً
السالم لم يكن يصليها دائما يف هذا الوقت رمحة بأمته وخشية أن يشق ىلع أمته بهذا األمر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األدب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:
• أعتم  :أي :أخر صالة العشاء حىت اشتدت عتمة الليل ويه ظلمته ،يقال :أعتم :دخل يف العتمة ،ويه من الليل بعد غيبوبة الشفق إىل آخر
اثللث األول.
• حىت ذهب اعمة الليل  :أي أكرث الليل.
• إنه لوقتها  :أي :وقتها الفاضل لوال املشقة ىلع األمة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استحباب تأخري صالة العشاء إىل اعمة الليل ،واملراد به آخر اثللث األول .
أنه لم يكن من شأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تأخريها مرااعة للصحابة.
استحباب مرااعة حالة املأمومني ،وعدم املشقة عليهم يف االنتظار ،وتطويل الصالة .
ً
جواز عمل العمل املفضول أحيانا؛ بليان حكمه للناس.
ً
ً
رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وطلبه أيرس األمرين؛ ختفيفا ىلع األمة ،وتسهيال يف أعماهلم.
فيه ديلل ىلع القاعدة الرشعية  " :درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح " ،فدفع مشقتهم قدمت ىلع مصلحة فضيلة الوقت املختار هلا.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م.

الرقم املوحد)10600( :
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إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل ،فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت ،فليؤذن به ،فإنه أندى صوتا منك

َ َ
َّ ُ
وس ُي ْع َم ُل ِيلُ ْ َ
رض َب
احلديث :عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -قال :ل َّما أ َم َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -ب
انلاق ِ
َّ
لناس ِجلَ ْمع الصالة طاف يب وأنا نائم رجل حيمل ناقوسا ً يف يده ،فقلت :يا عبد اهلل أَتَب ُ
يع انلاقوس؟ قال :وما تصنع
بِ ِه ل ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ َ
ىلع َما ُه َو َخ ْ ٌ
ري ِم ْن ذلِك؟ فقلت هل :بىل ،قال :فقال :تقول :اهلل أكُب ،اهلل
به؟ فقلت :ندعو به إىل الصالة ،قال :أفال أدلك

أكُب ،اهلل أكُب ،اهلل أكُب ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،أشهد أن حممدا رسول اهلل ،أشهد أن حممدا
يح ىلع الفالحَّ ،
يح ىلع الصالةَّ ،
يح ىلع الصالةَّ ،
رسول اهللَّ ،
يح ىلع الفالح ،اهلل أكُب ،اهلل أكُب ،ال هلإ إال اهلل ،قال:
ُ ْ ْ
َ
َ
َ َ ْ َ َّ َ
ً
استَأ َخ َر َع رين َغ ْ َ
الصالة :اهلل أكُب اهلل أكُب ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،أشهد أن حممدا
ري بعيد ،ثم قال :وتقول ِإذا أقمت
ث َّم
َّ َ ُ
َْ َ َ
يح ىلع الصالةَّ ،
رسول اهللَّ ،
قامت الصالة ،اهلل أكُب اهلل أكُب ،ال هلإ إال اهلل ،فلما
الصالة ،قد
ت
ِ
يح ىلع الفالح ،قد قام ِ
َّ َ َ ُ ْ َ َ ٌّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ
ُ
أصبحتُ ،
رأيت فقال« :إِنها لرؤيا حق ِإن شاء اَّلل ،فقم مع بِال ٍل
أتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأخُبته ،بما
َ َ َ ْ ُ ُْ
َ
َ َ َ
َْ
ََْ َ َْ َ ََْ َ َ ْ ر ْ
ر ُ
ُ
ت أل ِقي ِه َعليْ ِهَ ،و ُي َؤذن بِ ِه ،قال :ف َس ِم َع
فقمت مع بالل ،فجعل
ت ،فليُ َؤذن بِ ِه ،فإنه أن َدى صوتا منك»
فأل ِق علي ِه ما رأي
َّ
َ
َ
َََ َ
َ َ
َّ
بن اخل َ َّطاب ،وهو يف بيته فخرج ُ
ُ
ر َ َُ
ك ُع َم ُر ُ
جي ُّر ر َد َ
رأيت مثل ما رأى،
اَّلل ،لقد
اء ُه ،ويقولَ :و ِ
ذل ِ
اذلي بعثك ِباحلَق يا رسول ِ
ِ
َ
َّ
لِلَف احل َ ْم ُد».
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ ِ « :-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

يبني هذا احلديث الرشيف قصة األذان ،وذلك أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يتخذ ناقوسا اكنلصارى يلجتمع انلاس

ىلع صوته للصالة ،ثم لم يفعل ألنه من خصائصهم ،فرأى أحد الصحابة -رضوان اهلل عليهم -وهو عبد اهلل بن زيد يف نومه
ً
أحدهم يبيع ناقوسا ،فأراد أن يشرتيه يلجمع به انلاس للصالة ،فقال هل الرجل :أال أدلك ىلع خري من ذلك؟ وقام بتعليمه مجل
ً
األذان ،فذهب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صباحا وذكر هل املنام ،فأخُبه -صىل اهلل عليه وسلم -أنها رؤيا صادقة وأمره
ً
أن يقرأ األذان ىلع بالل حىت يؤذن بها؛ ألنه أمجل منه صوتا ،فلما سمعه عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أىت وأخُب انليب -
ً
صىل اهلل عليه وسلم -أنه رأى ذلك أيضا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرؤيا.
راوي احلديث :عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزريج -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً
َ
طاف يب  :أيَّ :
ألم يب وق ُرب حويل حالة كوين نائما.
ً
إنها لرؤيا حق  :أي :صادقة ثابتة مطابقة للويح؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى ،أو موافِقة لالجتهاد.
لرؤيا  :ما رأيته يف منامك.
يح  :بمعىن َّ
هلم وأقبل.

 .1مرشوعية األذان ،إلظهار شعائر اإلسالم وإعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،وداعئهم إىل املساجد ألداء فريضة اهلل -تعاىل.-
 .2أن األفضل يف األذان الرتبيع يف أوهل ،وهو اتلكبري أربع مرات ،وىلع هذا أكرث أهل العلم.
ُ
 .3أن اإلقامة تفرد ألفاظها ،فال تكرر ،ما عدا اتلكبري و(قد قامت الصالة) فإنها تكرر مرتني ،وإنما لم تكرر اإلقامة ألنها للحاَضين يف
األصل ،فال حتتاج إىل تكرار اكألذان.
 .4استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.
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املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10615( :
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ُ
إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري ،ما حلت يل؛ إنها البنة أيخ من الرضاعة ،أرضعتين وأبا سلمة ثويبة؛ فال
تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن

احلديث :عن أم حبيبة بنت أيب سفيان -ريض اهلل عنهما -قالت :قلت يا رسول اهلل ،انكح أخيت ابنة أيب سفيان .قال:
ُ ْ
خليَةَ ،
وأح ُّ
ب من شاركين يف خري أخيت .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
أو حتبني ذلك؟ فقلت :نعم؛ لست لك بم ِ ٍ
ُ َّ ُ
 :إن ذلك ال حيل يل .قالت :إنا حنَدث أنك تريد أن تنكح بنت أيب سلمة .قال :بنت أم سلمة؟! قالت :قلت :نعم ،قال:
ُ
ْ
إنها لو لم تكن ربيبيت يف َحج ِري ،ما حلت يل؛ إنها البنة أيخ من الرضاعة ،أرضعتين وأبا سلمة ثويبة؛ فال تعرضن
يلع بناتكن وال أخواتكن.
قال عروة :وثويبة موالة أليب هلب أعتقها ،فأرضعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما مات أبو هلب رآه بعض أهله
برش ِحيبة ،فقال هل :ماذا لقيت؟ قال أبو هلب :لم ألق بعدكم ً
ر
خريا ،غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت ثويبة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أم حبيبة بنت أيب سفيان يه إحدى أمهات املؤمنات -ريض اهلل عنهن -واكنت حظية وسعيدة بزواجها من رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلمُ ،-
وح َّق هلا ذلك ،فاتلمست من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يزتوج أختها.

فعجب -صىل اهلل عليه وسلم ، -كيف سمحت أن ينكح َضة هلا ،ملا عند النساء من الغرية الشديدة يف ذلك ،وذلا قال -
ً
ً
متعجبا :-أو حتبني ذلك؟ فقالت :نعم أحب ذلك.
مستفهما

ثم رشحت هل السبب اذلي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها ،وهو أنه البد هلا من مشارك فيه من النساء ،ولن تنفرد

به وحدها ،فليكن املشارك هلا يف هذا اخلري العظيم هو أختها.

وكأنها غري اعملة بتحريم اجلمع بني األختني ،وذلا فإنه أخُبها -صىل اهلل عليه وسلم -أن أختها ال حتل هل.

فأخُبته أنها حدثت أنه سيزتوج بنت أيب سلمة.
ً
فاستفهم منها متثبتا :تريدين بنت أم سلمة؟ قالت :نعم.

فقال مبينا كذب هذه الشائعة :إن بنت أم سلمة ال حتل يل لسببني.

أحدهما :أنها ربيبيت اليت قمت ىلع مصاحلها يف حجري ،فيه بنت زوجيت.
ً
ْ
واثلاين :أنها بنت أيخ من الرضاعة ،فقد أرضعتين ،وأباها أبا سلمة ،ثويبة -ويه موالة أليب هلب -فأنا عمها أيضا ،فال تعرض َن

يلع بناتِكن وأخواتكن ،فأنا أدرى وأوىل منكن بتدبري شأين يف مثل هذا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > املحرمات يف انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :أم حبيبة بنت أيب سفيان -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• انكح  :تزوج.
• أخيت  :اسمها عزة ،كما يف رواية مسلم والنسايئ.
• أيب سفيان  :صخر بن حرب صحايب شهري أسلم اعم الفتح.
• أو حتبني ذلك  :استفهام تعجب من كونها تطلب أن يزتوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية.
• لست لك بمخلية  :لست بمنفردة بك وال خايلة من َضة.
• يف خري  :صحبتك املتضمنة لسعادة ادلارين  ،ويف رواية " :وأحب من رشكين فيك أخيت" .
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ال حيل يل  :ألن فيه اجلمع بني األختني.
بنت أيب سلمة  :درة -بضم املهملة وتشديد الراء.
بنت أم سلمة  :استفهام إنكار أي أأنكح بنت أيب سلمة من أم سلمة  ،ويه حرام يلع من وجهني؟
ربيبيت  :بنت زوجيت.
يف حجري  :بفتح احلاء وكرسها والفتح أفصح -وهذا الوصف خرج خمرج الغالب.
ثويبة  :قال ابن منده :اختلف يف اسالمها.
فال تعرضن  :ال تقدمن يل.
ب َ ر
رش ِحيْبة  :حيبة بكرس احلاء املهملة وسكون ايلاء اتلحتانية بعدها باء موحدة ،واملعىن :سوء حال.
ِ

•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

حتريم نكاح أخت الزوجة ،وأنه ال يصح.
حتريم نكاح الربيبة ،وىه بنت زوجته اليت دخل بها ،وهذه ابلنت أتت به من زوج آخر قبله ،و املراد بادلخول -هنا -الوطء ،فال يكيف جمرد
اخللوة.
حتريم بنت األخ من الرضاعة ،ألنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب.
أنه ينبيغ للمفيت -إذا سئل عن مسألة خيتلف حكمها باختالف أوجهها -أن يستفصل عن ذلك.
أنه ينبيغ توجيه السائل ببيان ما ينبيغ هل أن يعرض عنه وما يقبل عليه ،السيما إذا اكن ممن جتب تربيته وتعليمه ،اكلودل والزوجة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6077( :
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إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم والطوافات

َ ََ ْ
ت هل َو ُض ً
وءا ،فجاءت
احلديث :عن كبشة بنت كعب بن مالك -واكنت حتت ابن أيب قتادة :-أن أبا قتادة دخل فسكب

هرة فرشبت منه ،فأصىغ هلا اإلناء حىت رشبت ،قالت كبشة :فرآين أنظر إيله ،فقال :أتعجبني يا ابنة أيخ؟ فقلت :نعم،

فقال :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم والطوافات».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن أبا قتادة بدأ وضوءه ،فدخلت هرة  -واهلرة تدخل ابليوت وختالط انلاس وترتدد عليهم – فأصىغ هلا اإلناء
ً
ً
لترشب من ماء الوضوء ،فتعجبت كبشة ابنة أخيه من فعله -وهو ماء معد للوضوء وال بد من أن يكون طاهرا مطهرا-
ً
فأخُبها باحلديث أن اهلرة ليست جنسة و ال تؤثر يف املاء ألنها من املخالطني للناس دائما .

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرفق بادلواب.
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• هرة  :يه األنىث من القطط.
• ليست بنَ َ
ج ٍس  :وهو ضد الطاهر ،أي :ليست جنسة اذلات.
ِ
َ
اف ،شبهها خبدم ابليت ،وهو من يطوف ىلع أهله ويدور حوهلم برفق وعناية.
• الطوافني  :مجع ط َّو ٍ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فيه ديلل ىلع طهارة فم اهلرة ،وطهارة فضلتها.
فيه ديلل ىلع طهارة مجيع أعضائها وبدنها.
ً
ً
وهذا احلديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة املشقة جتلب اتليسري ،فكرثة طوافها وعموم ابللوى بها جعل ما تالمسه طاهرا وإن اكن رطبا.
الصحيح من أقوال أهل العلم إحلاق احلمار وابلغل باهلرة يف طهارة سؤرهما وعرقهما.
يفيد احلديث مرشوعية اجتناب األشياء انلجسة ،وإذا دعت احلاجة أو الرضورة إىل مالمستها ،فيجب اتلزنه منها؛ وذلك اكالستنجاء بايلد
اليرسى ،وإزالة األجناس واألقذار بها.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ، توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -مؤسسة الرسالة. سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة ،الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)8361( :
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إين أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت يف غنمك

ر
أر َ
اك ُحت ُّ
إين َ
ب
احلديث :عن عبد اهلل بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة :أن أبا سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال هل« :
ُ ر
َ َّ
ت للصالة ،فَ ْ
َ
ار َف ْع صوتك بانلر َداءِ ،فَإنَّ ُه ال ي َ َ
أذنْ َ
الغنم وابلادية فإذا ُكنْ َ
سم ُع مدى ص ْو ِت المؤذ ِن
ت يف غنمك -أو بَا ِدي ِتك -ف
ِ
ِ
ٌّ َ َ ْ ٌ َ َ َ ْ ٌ َّ
وم القيَ َ
هل يَ َ
ال َشه َد َ ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ام ِة» قال أبو سعيد :سمعتُه من
ِجن ،وال إنس ،وال يشءِ ،إ
رسول ا ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن عبد اَّلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أن أبا سعيد اخلدري -ريض اَّلل عنه -قال هل" :إين أراك حتب الغنم وابلادية"،
ويه خالف احلاَضة ،ومجعها بَ َوا ٍد" ،فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة" ،أي :أردت األذان هلا" ،فارفع صوتك
بانلداء"  : ،باألذان" ،فإنه "ال يسمع اغية" ،صوت املؤذن" ونهايته وأقصاه "جن وال إنس" وال يشء" قيل :املراد لك يشء يصح
منه الشهادة كذلك ،وقيل :اعم يف لك ما يسمع ولو غري اعقل من سائر احليوانات دون اجلماد" ،إال شهد هل يوم القيامة" ،أي:
ً
ً
يشهد هل يوم القيامة بأنه من املؤذنني تنويها لفضله ،وبيانا ثلوابه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ابلادية  :الصحراء اليت ال عمارة فيها.
• بانلداء  :باألذان.
• مدى صوت املؤذن  :اغية صوته ،أي :املاكن اذلي ينتيه إيله الصوت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حرص الصحابة ىلع تعليم انلاس السنة.
استحباب رفع الصوت باألذان يلكرث من يشهد هل.
لك من سمع املؤذن يشهد هل يوم القيامة.
أذان املنفرد مندوب إيله ،ولو اكن يف صحراء.
ً
يستحسن أن يتخذ املسلمون مؤذنا قوي الصوت.

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 -3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -5صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
 -6فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
-7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ُْ ُ
ً
ً
ُُْ ُ
َ ْ ُُ ُ
ُ َ ِّ ُ
ََُْ ُ ْ
َّ
إين كنت أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا ،وإن انلار ال يعذب بها إال اهلل ،فإن وجدتموهما فاقتلوهما

َ ُْ ُ
َْ
َ َََ
وجدتم فالنا
ث ،فقال« :إن
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :بعثنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بع ٍ
ُ
ُ ْ
َ ْ ُ ُ
ُ
وه َما َّ
بانلار» ثم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني أردنا اخلروج:
وفالنا» لرجلني من ق َريش َس َّماهما «فأح ِرق
ُ ر
ْ ُ ُ
َ ُْ ُ
ََُْ ُ
ك ْم أن ُحتْرقُوا فالنًا وفالنًا ،وإن َّ
وجدت ُموهما فاقتُلوهما».
انلار ال ي َعذ ُب بها إال اهلل ،فإن
«إين كنت أمرت
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعثهم يف جيش لقتال العدو ،وأمرهم إذا
رأوا رجلني من قريش عينهما هلم أن حيرقوهما بانلار ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم هلم عندما جاءوا يلودعونه قبل سفرهم:

إين كنت أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا ،وإن انلار ال يعذب بها إال اهلل ،فإن أخذتموهما فاقتلوهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
ث  :أي يف جيش َمبْ ُعوث به.
• يف بع ٍ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انليه عن اإلحراق بانلار ،واالكتفاء بالقتل كأقىص درجات اتلأديب والعقوبة حىت لألعداء.
جواز احلكم باليشء اجتهادا ثم الرجوع عنه.
استحباب ِذكر ادليلل عند تقرير احلكم لرفع االتلباس.
فيه ديلل ىلع نسخ السنة بالسنة.
جواز نسخ احلكم قبل العمل به ،أو قبل اتلمكن من العمل به.
طول الزمان ال يرفع العقوبة عمن يستحقها.
أن اتلعذيب بانلار من خصوصيات اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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َ ِّ
ُ َ ِّ
َ ُ َ ِّ
ُ ُ
إين ألصِّل بكم ،وما أريد الصالة ،أصِّل كيف رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل

ْ
َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ ْ ر ْ َ ْ
رص ري قال« :جاءنا مالك بن احل ُ َو ْي ِرث يف مسجدنا هذا ،فقال :إين
احلديث :عن أيب قِالبة عب ِد ِ
اَّلل ب ِن زي ٍد اجلر ِيم ابل ِ
َُ
َ ََ
ُ َ ر
ُ َ ر
أل َص ريل بكم ،وما أُر ُ
يد الصالة ،أصيل كيف رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ،فقلت أليب قِالبة كيف
ِ
ر
َْ
ََْ َ
ُ
اكن يُ َصيل؟ فقال :مثل صالة شيخنا هذا ،واكن جي ِلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض».
أراد بشيخهم :أبا بُ َريد ،عمرو بن سلمة اجلريم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يقول أبو قالبة :جاءنا مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه -أحد الصحابة يف مسجدنا ،فقال :إين جئت إيلكم ألصيل بكم
ً
صالة قصدت بها تعليمكم صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بطريقة عملية؛ يلكون اتلعليم بصورة الفعل أقرب وأبىق
يف أذهانكم،

فقال الراوي عن أيب قالبة :كيف اكن مالك بن احلويرث اذلي علمكم صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصىل؟

فقال :مثل صالة شيخنا أيب يزيد عمرو بن سلمة اجلريم ،واكن جيلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام ،قبل أن
ً
ينهض قائما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• مسجدنا هذا  :مسجد بابلرصة واإلشارة إيله بليان اتلأكد من احلديث.
املسجد  :املاكن املتخذ للصالة بصفة دائمة.
•
ُ
ُ
• وما أ ِريد الصالة  :ما أقصد أن أصيل لوال أين أريد تعليمكم صالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وذلك ألنه ليس وقت صالة.
• مثل صالة  :يصيل صالة تشبه صالة إمامكم.
• فقلت  :القائل هو أبو ايوب السختياين ،راوي احلديث عنه.
• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها :اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز فعل العبادة؛ ألجل اتلعليم مع نية العبادة ،وأنه ليس من الترشيك يف العمل فإن األصل ابلاعث ىلع هذه الصالة هو إرادة اتلعليم ،وهو
قربة كما أن الصالة قربة.
جواز اتلعليم بالفعل؛ يلكون أبىق يف ذهن املتعلم.
استعمال أقرب الطرق يف إيصال العلم إىل أفهام انلاس.
حرص الصحابة ىلع نرش السنة.
استحباب جلسة االسرتاحة.
أن موضع جلسة االسرتاحة عند انلهوض من السجود إىل القيام.
أن القصد منها االسرتاحة؛ بلعد السجود من القيام؛ ذلا لم يرشع هلا تكبري وال ذكر.

26

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5391( :

27

َ
َ َ ِّ ُ
َ
ُ
َ َ َ
َُْ
َ
إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت ،فآذنوين به وعجلوا به ،فإنه ال ينبيغ جليفة مسلم أن حتبس بني
َظ ْه َر ْ
اين أهله.

َ َ َ
َ ْ
ُ َ ْ
ح َو ٍح -ريض اهلل عنه :-أن طلحة بن َ
الُباء -ريض اهلل عنهَ -م ِرض ،فأت ُاه انليب -صىل اهلل
ني بن و
احلديث :عن حص
ِ
َ
َ َ ر ُ
َ َ َ
َ
ُ
َ
َ ُ ُُ
جليف ِة مسلم
وين به وعجلوا به ،فإنه ال ينبيغ ِ
عليه وسلم -يعوده ،فقال« :إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت ،فآ ِذن ِ
أن ُحتْبَس بني َظ ْه َر ْ
اين أهله».
ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
مرض طلحة بن َ
الُباء -ريض اهلل عنهما ،-فأت ُاه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يزوره يف مرضه.

ثم أخُب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه رأى عليه عالمات املوت ،ثم أمرهم أن خيُبوه بموته؛ ألجل الصالة عليه ،وقال :إذا تيقنتم
َّ
موته ،فأرسعوا يف جتهزيه والصالة عليه ودفنه ،فإنه ال حيسن أن تبىق ُجثة املسلم بني أهله؛ ألن املسلم عزيز مكرم ،فإذا
ََ
استحال َجيفة ونتنًا ،استقذرته انلفوس ونفرت عنه الطباع ،فيهان ،فينبيغ أن يُرسع يف جتهزيه؛ يلبىق ىلع عزته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ْ
ْ
راوي احلديثُ :ح َصني بن َوح َو ٍح -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َُ ُ
ود ُه ُ :
يزوره.
• يع
َ َ َ
َّ
ْ
• حدث فيه املوت  :ظهر فيه عالمة املوت ،وذلك :بالرشوع يف الزنع.
ُ
وين  :أعلموين به.
• آ ِذن
ِ
َ
ُ َّ
اجليفة  :جثة امليت.
• ِ
• بني َظ ْه َر ْ
اين أهله  :أي :بينهم.
ِ

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية عيادة املريض.
 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تفقد أصحابه.
َ
 .3وجوب الرشوع بتجهزي امليت بعد تيقن وفاته ،وحيرم تأخريه بغري سبب.
 .4أن للموت عالمات تظهر ىلع جسد امليت.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه1997 -م.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلُبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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َّ ُ ْ َ
َْ َ ُ
ُ َ ِّ ُ
ْثةَ َ
وك ْ َ
احللف يف ابليع ،فإنه ينفق ثم يمحق
إياكم

َّ ُ ْ َ ْ َ َ
رثة احل َ ِل ِف يف
احلديث :عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إياكم وك
َُر
َ ْ
ابليع ،فإنه ينف ُق ثم يم َح ُق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
معىن احلديث :احذروا كرثة احللف يف ابليع والرشاء ولو صدقا؛ ألن كرثة احللف مظنة الوقوع يف الكذب ،فمثال ال ينبيغ
ً
لإلنسان أن يقول :واهلل لقد اشرتيتها بمائة .ولو اكن صادقا ،ولو قال :واهلل لقد اشرتيتها بمائة .ولم يشرتها إال بثمانني صار
ً
أشد؛ ألنه يكون بذلك اكذبًا حالفا يف ابليع ،وقد نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ،وأخُب بأن األيمان يف ابليع
َ
سبب يف إنفاق السلع ،ثم إن اهلل -تعاىل -يمحق بركتها؛ ألن هذا الكسب َمبْ ِين ىلع معصية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
 ،ومعصية رسول اهلل -عليه الصالة والسالم -معصية هلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُينَ رف ُق ثم َي ْم َ
ح ُق  :يُ ر
روج ثم يَنقص وتذهب بركته.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع ترك احلَلف يف اتلعامل واتلحذير منه؛ ملا فيه من جعل اهلل تعاىل آلة لرتويج ابلضاعة َ
وجلب ر
الربْح واحلصول ىلع َع َرض من ادلنيا
ِ
قليل.
َ
ُ
 .2احللف يف اتلعامل مع الصدق مكروه ،وأما مع الكذب فحرام  ،وهو كبرية ويمني غموس.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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إياكم وادلخول ىلع النساء ،فقال رجل من األنصار :يا رسول اهلل ،أرأيت احلمو؟ قال :احلمو املوت

ً
َ
احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إياكم وادلخول ىلع النساء ،فقال رجل من األنصار :يا رسول
ُ
َ
أرأيت احل َ ُمو؟ قال :احل َ ُمو املوت».
اهلل،

وملسلم :عن أيب الطاهر عن ابن وهب قال :سمعت الليث يقول :احلمو :أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ،ابن

عم وحنوه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حيذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من ادلخول ىلع النساء األجنبيات ،واخللوة بهن ،فإنه ماخال رجل بامرأة ،إال اكن الشيطان
ثاثلهما فإن انلفوس ضعيفة ،وادلوافع إىل املعايص قوية ،فتقع املحرمات ،فنىه عن اخللوة بهن ابتعادا عن الرش وأسبابه.

فقال رجل :أخُبنا يا رسول اهلل ،عن احلمو اذلي هو قريب الزوج ،فربما احتاج ،إىل دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته ،أما

هل من رخصة؟

فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-احلمو املوت ،ألن انلاس قد جروا ىلع التساهل بدخوهل ،وعدم استناكر ذلك ،فيخلو باملرأة
األجنبية ،فربما وقعت الفاحشة وطالت ىلع غري علم وال ريبة ،فيكون اهلالك ادليين ،وادلمار األبدي ،فليس هل رخصة ،بل

احذروا منه ومن خلواته بنسائكم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إياكم وادلخول ىلع النساء  :احذروا من أن تدخلوا ىلع النساء ،أو يدخل النساء عليكم ،واملراد بالنساء :غري املحارم.
• أرأيت احلمو  :يعىن أخُبنا عن حكم خلوة احلمو.
• احلمو  :بفتح احلاء وضم امليم ،هو :قريب الزوج ،من أخ ،وابن عم ،وحنوهما ،قال انلووي :اتفق أهل اللغة ىلع أن األمحاء أقارب زوج املرأة،
كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وحنوهم.
• احلمو املوت  :شبه (احلمو) باملوت ،ملا يرتتب ىلع دخوهل اذلي ال ينكر ،من اهلالك ادليين ،قال يف فتح ابلاري :والعرب تصف اليشء املكروه
باملوت ،وجه الشبه أنه موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت املختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية
ىلع تطليقها.
ُ ْ
المختَيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية ىلع
• املوت  :موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت
تطليقها.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

انليه عن ادلخول ىلع األجنبيات واخللوة بهنً ،
سدا ذلريعة وقوع الفاحشة.
أن ذلك اعم يف األجانب من أيخ الزوج وأقاربه ،اذلين ليسوا حمارم للمرأة ،قال ابن دقيق العيد :وال بد من اعتبار أن يكون ادلخول مقتضيا
للخلوة ،أما إذا لم يقتض ذلك فال يمتنع.
اتلحريم -هنا -من باب حتريم الوسائل ،والوسائل هلا أحاكم املقاصد.
االبتعاد عن مواطن الزلل اعمة ،خشية الوقوع يف الرش.
قال شيخ اإلسالم" :اكن عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يسكنوا بني املتأهلني ،وأال يسكن املتأهل بني العزاب ،وهكذا فعل املهاجرون ملا
قدموا املدينة ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم."-

30

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة.
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ٌ
َ
أِت انليب صىل اهلل عليه وسلم بسارق فقالوا :رسق .قال :ما أخاهل رسق

ُ
ُ
ِت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسارق فقالوا :رسق قال :ما إ َخ ُ ُ
احلديث :أ ِ َ
فعلت يا رسول اهلل قال:
اهل رسق قال :بىل قد
ِ
ُ
ْ
احس ُم ُ
َْ ُ ُ
وه ،ثم ائتوين به فذهب به َف ُق ِط َع ،ثم ُح ِس َم ،ثم أ ِ َ
ِت به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
اذهبوا به فاقطعوه ،ثم ِ
ُ ْ
ب إىل اهلل قال :تُ ُ
بت إىل اهلل قال :تاب اهلل عليك ،أو قال ،امهلل تب عليه.
ت

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن رجال رسق وأِت به إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأراد أن يعرف هل رسق حقيقة أم لم يرسق ،فلما تبني

للنيب -عليه الصالة والسالم -رسقته من خالل إقراره وتلقينه ،أمر به فقطعت يده وأمر حبسمها ،أي كيها حىت يتوقف
نزيف ادلم ،وأمره باتلوبة إىل اهلل من فعله فأقر بذلك وداع هل انليب -عليه الصالة والسالم -بقبول توبته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الزبار وادلارقطين واحلاكم.
مصدر منت احلديث :مسند الزبار.

معاين املفردات:

• ما إخاهل  :بكرس اهلمزة ،هو املشهور ،من خال :بمعىنَّ :
ظن ،أراد بذلك :تلقينه الرجوع عن االعرتاف.
ً
• احس ُموه  :يقالَ :
حسما من باب َضب ،فاحنسم بمعىن قطعه ،فانقطع ،واحلسم هو :كيه بعد القطع؛ ئلال يسيل دمه ويزنف.
حسمه
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

َّ
َّ
وأرص عليه ،فلم يرجع أنه يقام عليه احلد فتقطع يده.
أن السارق املقر ىلع نفسه ،إذا لقن الرجوع عن إقراره،
َّ
َّ
استمر معه الزنيف هللك ،وليس املراد إهالكه ،وإنما املراد إقامة احلد وتطهريه.
ينبيغ حسم ماكن القطع بمادة توقف نزيف ادلم ،فإنه لو
مرشوعية اتلوكيل يف إقامة احلدود من قبل ويل األمر.
استدل باحلديث الفقهاء املعارصون ىلع أنه ال جيوز إاعدة ما قطع من األعضاء يف حد أو قصاص حىت يتم ردع اجلناة عن جرائمهم.
إذا أقيم ىلع السارق حد الرسقة ،فينبيغ تذكريه باتلوبة واالستغفار ،يلجمع اهلل تعاىل يف حمو ذنبه بني إقامة احلد ،واالستغفارة بالقلب واللسان،
ً
كما ينبيغ أن يدعو هل باتلوبة معاونة هل ىلع نفسه ،والشيطان.
َّ
َّ
املعرتف بالرسقة إذا لم توجد معه ،فإنه يرشع تلقينه الرجوع عن اعرتافه؛ يلكون شبهة يف درء حد الرسقة عنه.
أن
ِ

املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين ،أبو احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحدبرهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه.2004 -
 مسند الزبار املنشور باسم ابلحر الزخار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق املعروف بالزبار ،املحقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،ومجاعة ،انلارش:مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة الطبعة :األوىل ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م.
 املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع  -حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا -انلارش :دار الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة :األوىل.1990 - 1411 ،
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه 1985م. خنب األفاكر يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين اآلثار ،املؤلف :أبو حممد حممود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،املحقق :أبو تميميارس بن إبراهيم -انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -قطر ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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ََ
َ َ
َ ْ ٌ ْ ُْ ْ
َ َ ُ
َ
َّ
َّ
أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عني من المرشكني ،وهو يف سفره

َ
ٌَْ ْ ُْ ْ
َ ُ
احلديث :عن سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه -قال« :أ َىت َّ
انل َّ
نيَ ،وه َو ِيف
رش ِك
م
ال
ن
م
ني
ع
وسلم
عليه
اهلل
صىل
يب
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ
ثُ ،ث َّم ْان َفتَ َلَ ،ف َق َال َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم :-اطلبوه واقتلوه فقتلته ،فنفل ِين
جل َس ِعند أصحابِ ِه يتحد
سف ِرهِ ،ف
ِ
َ ُ
َسلبَه».
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ
هل َسلَبُ ُه أَ ْ َ
األ ْك َو ِع َف َق َالُ َ :
مج ُع».
ِيف ِر َواي ٍة «فقال :من قتل الرجل؟ فقالوا :ابن
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يف بيان حكم اإلسالم فيمن يتجسس ىلع املسلمني من الكفار احلربيني؛ فقد أخُب سلمة بن األكوع -ريض

اهلل عنه ،-قال" :أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عني من املرشكني" العني اجلاسوس سيم به؛ ألن عمله بالعني ،أو لشدة
اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن مجيع بدنه صار عينا" .وهو" :أي واحلال أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -يف سفر ،فجلس

أي :اجلاسوس ،عند أصحابه يتحدث ،ثم انفتل أي :انرصف ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-اطلبوه واقتلوه فقتلته ،أي:
ً
َ َ
َّ َ
"سلبه" :أي :ما اكن
فطلبته فوجدته فقتلته ،فنَفل ِين أي :أعطاين نفال ،وهو ما خيص به الرجل من الغنيمة ،ويزاد ىلع سهمه،
عليه من اثليا ب والسالح سيم به؛ ألنه يسلب عنه ،ويدخل يف السلب :املركب وما عليه من الرسج واآللة ،وما معه ىلع
ادلابة من مال ،وما ىلع وسطه من ذهب وفضة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
َ ْ
َ َ
راوي احلديثَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية رواها مسلم .
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• العني  :هو اجلاسوس اذلي يريد اكتشاف أخبار املسلمني؛ يلدل العدو ىلع ذلك.
• وهو يف سفر  :املراد به موقعة حنني.
• ثم انفتل  َ:أي حترك ،وخرج برسعة.
َ َّ َ
• فنَفل ِين  :أعطاين زيادة ىلع ما أستحقه من الغنيمة.
فوائد احلديث:

ً
 .1قتل العني اذلي يبعثه األعداء يلتعرف ىلع أحوال املسلمني؛ ألن يف تركه َضرا ىلع املسلمني باإلخبار عن حاهلم ،وماكن الضعف منهم،
وادلاللة ىلع ثغراتهم ،خبالف الرسل ،فإنهم ال يُ ْ
ؤذون؛ ألنهم داعة سالم وصلة اتلئام ،وهذا من حماسن اإلسالم.
ً
ً
 .2فيه أن من قتل قتيال يف املعركة وأقام ىلع قتله إياه بَينة؛ فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .3أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.
 .4إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممدفؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه. تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
كشف اللثام رشح عمدة األحاكم -حممد بن أمحد بن سالم السفاريين -اعتىن به حتقيقا وضبطا وخترجيا :نور ادلين طالب-وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  -الكويت ،دار انلوادر – سوريا-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

الرقم املوحد)2939( :
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ََ َ ُ َ َ ُ َ
َ َ َ
َْ ْ
ََ َ ُ ٌ ْ ُْ ْ
َ ُ
ِّ َ َ ْ ُ
َ
أَت رجل من المسلمني رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف المسجد -فناداه :يا رسول اهلل ،إين زنيت

َ
ََ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :أىت رجل ِم َن املسلمني رسول -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف املسجد
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
ر ََْ ُ ََ ْ َ
ََ َ
ر َْ
اء َوج ِه ِه فقال :يا رسول اهلل ،إين َزنيت ،فأعرض عنهَ ،ح َّىت ث َّىن
ت ،فأع َرض عنه ،فتنَّح تِلق
فناد ُاه :يا رسول اهلل ،إين زني
َ ْ َ َ َ َّ
ات.
ذلك عليه أربع مر ٍ
َ
ٌ َ َ
ُ
َ َ َ ْ
ََ َ َ َ َْ
ََ َ َ َ
َ
فل َّما ش ِهد َىلع نف ِس ِه أ ْربع شهادات :د َاع ُه َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :أبِك ُجنُون؟ قال :ال ،قال :ف َهل
ََ َ
ُ
ْ
َ َ َ
ُ ْ ْ
اذ َهبُوا به فَ ْ
ار ُ ُ
مج ُ
وه».
أح ِصنت؟ قال :ن َع ْم ،فقال َر ُسول اهلل:
ِِ
َ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ
َُ ُ ُْ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
الم َصىل،
بن عب ِد اهلل يقول« :كنت ِفيمن رمجه ،فرمجناه ِب
اب :فأخُب ِين أبو سلمة بن عب ِد الرمح ِن .س ِمع ج ِابر
قال ْاب ُن ِش َه
ٍ
َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
َ ََْ
ََْ ْ َ
ارة ه َر َب ،فأد َركن ُاه بِاحل َ َّر ِة ،ف َرمجن ُاه».
احلج
فلما أذلقته ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْْ َ
ْ
بن َ
أَ َىت َ
واع َ َ
رت َف ىلع َن ْفس ِه ر
ُ
ُ
بالزنا،
فناداه
املسجد،
يف
وهو
وسلم
عليه
اهلل
صىل
يب
انل
إىل
عنه
اهلل
ريض
يم
ل
س
األ
ك
ل
ا
م
ز
ع
ا
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ َ َّ َ ْ َ
ْ
َْ
َ ََ َ
َ
ُ
َ
نفس ِه،
ىلع
با
اغض
جاء
قد
ولكن
،
تعاىل
هلل
ا
ني
وب
ه
ن
ي
ب
فيما
وب
يت
ف
ع
ج
ر
ي
ه
ل
ع
ل
،
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
عنه
ض
فأعر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ً
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ر
باحلد ،فق ُ
ْ
صده من تلقاء وجهه َم َّر ًة أخ َرى ،فاع َ
رتف ر
بالزنا أيضا.
ريها
ِ
ِ
جازما ىلع تط ِه ِ
ِ
ْ ً
َْ
ْ َْ
َ
َ
َ َْ َ
َ
َ
َ
ر
ُّ
ُّ
فأعرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أيضا ،حىت ش ِهد ىلع نف ِسه بالزنا أربع مراتِ ،حينئِ ٍذ استثبت انليب -صىل اهلل عليه
َ ََ َ ْ َ
َ
َ ََ ْ
َْ
َ ْ َ َ َ ْ ً ُ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ٌ ْ ْ
أم ِبكر
وسأل أهل ُه عن عق ِله ،فأثنوا عل ِيه خريا ،ثم سأهل :هل هو حمصن
فسأهل :هل بِ ِه ِم ْن ُجنُون؟ قال :ال،
وسلم -عن َح ِاهل،
ْ
َّ ْ
َّ
ُبه أَنَّ ُه ُحمْ َصنَ ،
هل :لَ َعلَّ ُه لَم يَأْت ما يُوج ُ
ال ُ
وسأَ َ ُ
فأخ َ َ
فرص َّح حبقيق ِة ر
احلدِ ،م ْن ل َ ْمس أَ ْو َت ْقبيلَّ َ ،
الزنا.
ب
الرجم؟
جيب عليه
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ُر
فلما ْ
َ َ
وحتَ َّق َق م ْن ُو ُ
امة احلَ رد ،أَ َم َر أَ ْص َ
َّ
استَثَبَ َ
ري ُ ُ
حابَه أَ ْن يَ ْذ َهبُوا به فَ َ ْ
مجوه.
ج
ت -صىل اهلل عليه وسلمِ -م ْن لك ذلك،
ِ
وب إِق ِ
ِِ
َ ِ
َ َ
خ َر ُجوا به إىل بَقيع الْ َغ ْر َقد ُ -
فلما أ َح َّس َ
انل َ
مجوهَّ ،
ورغ َ
ارةَ ،طلَ َ
وهو ُم َص َىل اجل َ َنائزَ -ف َر َ ُ
ج َاةَ ،
حل َج َ
حب ر
ب يف ال ِف َ
ب َّ
املوت،
ار ِم َن
ر
ا
ر
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َََ َ َْ ُ
َْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ
ألن انلفس البرشية ال تتحمل ذلك ،فهرب ،فأدركوه باحلرة ،فأجهزوا عليه حىت مات- ،رمحه اهلل ور ِيض عنه.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب اإلقرار.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• فتنَّح  :انتقل من انلاحية اليت اكن فيها.
• تلقاء وجهه  :إىل انلاحية اليت يستقبل بها وجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
َ
• ث َّىن  :ك َّر َر.
• شهد  :اعرتف.
• أذلقته  :بلغت منه اجلهد واتلعب.
• أحصنت  :تزوجت.
• باملصىل  :أي مصىل العيد أو اجلنائز.
• احلرة  :أرض ذات حجارة سوداء معروفة باملدينة.
فوائد احلديث:

َّ
 .1جواز إِقامة احلدود يف ُم َصىل اجلَنَائِز.
َ َ ً
ََْ ًَ
ْ
ْ
َ
َ
ريا هلا من إثم املعصية.
هلل -تعاىل ،-وتط ِه
 .2هذه المنقبة العظيمة لِما ِعز ُ -ريض اهلل عنه -إذ جاد بنف ِسه ،غضبا ِ
َّ
ُّ
َّ
 .3أن احلَد كفارة للمعصية اليت أ ِقيم احلَد هلا ،وهو إمجاع ودلت عليه السنة.
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َّ
أن الزنا يثبت باإلقرار كما يثبت بالشهادة.
ْ
ُ
ُ
َّ
املعايص ي َ ْسق ُط باتلوبة َّ
انل ُصوح ،وهو إمجاع املسلمني.
ِ
َأن ِإثم
َّ
ُ
عليه احلد ،ألن رشط احلد اتللكيف.
أَن املجنون ال يعتُب إقراره ،وال يثبت
َ
ْ
َْ
ْ
َّ َ
َّ ُ َ
َُ
َُْ
َّ َ ُ ُ
َ
ْ َ َ ُّ ُ َّ
احلكم ِيف المسألة.
عما جيب االس ِتفسار عنهِ ،مما يغ رري
فصيل
فيت اتلثبت يف األحاكمِ  ،والسؤال باتل ِ
أن ه ِ
جيب ىلع القايض وامل ِ
اإلمام يقيمها وال يهملها.
أن احلدود إذا وصلت إىل ِ
َ َّ َ
ُ ْ َ ُ َ ْ َّ ْ
َُُْ
َّ َّ
َ
ُ
مجه بِاحلجارة حىت َيموت ،وال جيب أن حيفر هل ِعند الرجم.
املحصن الزاين ر
َأن حد
َ
ر
أنَّه ال ي ُ ْش َ َ
رت ُط يف إِقامة احلَد ،حضور اإلمام أ ْو نائِبِه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
 عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
 اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه. اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل 1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2933( :
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َُ ْ ُ َ َ ُ َ
ََْ ُ َ ُ َ
َََْ ُ ُ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
َ ْ
اب ،أفنأكل يف آنيتهم
أتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقلت :يا رسول اهلل ،إنا بأرض قومٍ أهل كت ٍ

احلديث :عن أيب َث ْعلبة اخلُشين -ريض اهلل عنه -قال« :أَ َتيْ ُ
ت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقلت :يا رسول اهلل،
َ ْ
َ ْ
َّ
إنا بأرض قوم أهل كتاب ،أَ َفنَأْ ُك ُل يف آنيَتهم؟ ويف أرض صيد ،أَص ُ
يد ب َق ْ
وبكل ِيب اذلي ليس بِ ُم َعل ٍم ،وبِكل ِيب
يس
ِ
و
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ْ َ
ُ َ َّ
ْ
ُْ
َّ َ َ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
جتدوا
وإن لم ِ
المعل ِم ،فما يصلح يل؟ قال :أما ما ذكرت -يعين من آنية أهل الكتابِ :-
فإن وجدتم غريها ْفال تأكلوا فيهاِ ،
َ َ ُْ
ْ َ
َ َْ َ َ َْ َ
َ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ
لوها ،ولكوا ف َ
ت َ
الم َعل ِم ،فذك ْرت اس َم اهلل
اسم اهلل َعليه فلك ،وما ِصدت بِكل ِبك
يها ،وما صدت بِقو ِسك ،فذكر
فاغس
ِ
ِ
ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ
َ ُْ
َ ْ َ
ْ َ
غري المعل ِم فأدركت ذاكته فلك».
عليه فلك ،وما ِصدت ِبكل ِبك ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو ثعلبة -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب ،واملراد بهم ايلهود أو
انلصارى ،فهل حيل هلم أن يأكلوا يف أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ فأفتاه جبواز األكل فيها ،ومن باب أوىل استعماهلا يف غري

األكل برشطني:

 -1أن ال جيدوا غريها -2 .وأن يغسلوها.

وذكر هل أنهم بأرض صيد ،وأنه يصيد بقوسه وبكلبه املعلم ىلع الصيد وآدابه ،وبكلبه اذلي لم يتعلم ،فما يصلح هل وحيل

من صيد هذه اآلالت؟ فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حالل ،برشط أن يذكر اسم اهلل -تعاىل -عند إرسال السهم.
ً
ً
وأما ما تصيده الالكب ،فما اكن منها معلما وذكر اسم اهلل عند إرساهل فهو حالل أيضا ،وأما اذلي لم يتعلم ،فال حيل صيده
ً
إال أن جيده اإلنسان حيا ويذكيه اذلاكة الرشعية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو ثعلبَة اخلُش ِين -ريض
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
• اخلُش ِين  :منسوب إىل خشينه بطن من قضاعة ،قبيلة قحطانية.
َ
• بِق ْو ِيس  :آلة ريم قديمة معروفة.
ْ
ُ َّ
َ
الم َعلم  :وهو املدرب ىلع الصيد.
• لكيب
فوائد احلديث:

 .1إباحة استعمال أواين الكفار ،ومثلها ثيابهم ،عند عدم غريها ،وذلك بعد غسلها.
 .2إباحة الصيد بالقوس :وباللكب املعلم برشط ذكر اسم اهلل عند إرساهلما.
 .3أن صيد اللكب اذلي لم َ
يعلم ،ال حيل إال إن أدركه اإلنسان فذاكه قبل موته.
 .4فضل العلم ىلع اجلهل ،إذ أبيح صيد اللكب املعلم دون اللكب اذلي لم يعلم ،فقد آثر العلم حىت يف ابلهائم.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.ـتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

الرقم املوحد)2956( :
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َ ُ ِّ َ ْ ْ َ ْ
َ ْ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ
َّ
َ
ُّ
أجرى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما ضمر من اْليل :من احلفياء إَل ثنية الوداع

َ ْ
ْْ
ج َرى َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ما ُض رم َر ِمن اخلَيلِ :م ْن
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :أ
ِ
َ
َْ ْ َ َ
َ َ
َُْ َ
َ ْ ُ َ َ ْ
َ ْ
َ َ
إىل ثَن َّي ِة َ
الوداعَ ،وأج َرى ما ل ْم يُض َّم ْرِ :م ْن اثلَّنِ َّي ِة إىل مسجد بين زري ٍق .قال ابن عمر :وكنت ِفيمن أجرى .قال
احلفيا ِء
ِ
ْ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
سفيانِ :من احلَفياء إىل ثنِية الوداع :مخسة أميال ،أو ِستة ،ومن ث ِنية الوداع إىل مسجد بين ز َري ٍقِ :ميل».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مستعدا ً للجهاد ،قائما ً بأسبابه ،عمال بقوهل -تعاىلَ :-
{وأ ِعدوا هلم َما استطعتم ِم ْن قو ٍة َو ِم ْن
َ
ُ ُ
ر َباط اخلَيل ْ
وي َم ررن أصحابه ىلع املسابقة عليها يلتعلموا ركوبها ،والكر
تر ِهبُون بِ ِه َع ُدو اهلل وعدوكم} فاكن يضمر اخليل
ِ ِ
ِ
ُ َ َّ ُ َ َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
والفر عليها ،ويقدر هلم الغايات اليت يبلغها جريها المضمرة ىلع حدة ،وغري املضمرة ىلع حدة ،تلكون مدربة معلمة ،ويلكون
الصحابة ىلع استعداد للجهاد ،وذلا فإنه أجرى املضمرة -ويه اليت أُطعمت ُ
وج روعت باعتدال حىت قويت -ما يقرب من ستة
ً
َّ
املضمرة ميال ،واكن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -أحد شباب الصحابة املشاركني يف ذلك.
أميال ،وغري

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ما ُض رم َر  :املضمرة يه اليت أعطيت العلف حىت سمنت وقويت ثم قلل هلا تدرجييا تلخف وتضمر فترسع يف العدو وتقوى ىلع احلركة.
ْ
• احلَفيَاء  :ماكن خارج املدينة.
• ثنية الوداع  :موضع سيم بذلك؛ ألن املسافر من املدينة خيرج معه املودعون ،واثلنية يه الطريق يف اجلبل.
• ُز َريق  :هم بطن من األنصار.
• مخسة أميال  :امليل حنو كيلو مرتين إال سدسا.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

مرشوعية اتلمرن للجهاد وتعلم الفنون العسكرية ،والعلوم احلربية ،استعدادا ملجابهة العدو ،وهو خيتلف باختالف األزمنة ،فللك زمن
سالحه وأدوات قتاهل وآالته.
املسابقة ىلع اخليل مرشوعة ،وإذا اكنت لالستعداد للجهاد جاز أخذ العوض عليها ،وال يقال إنها قمار؛ وذلك لورود ديلل خاص( :ال سبق إال
يف خف أو نصل أو حافر) ،وللقاعدة الرشعية  :إذا ترجحت املصلحة ىلع املفسدة وغمرتها ،اغتفرت املفسدة ذللك.
َ
َ
َ
ال يتقيد أخذ العوض بإجراء اخليل ،فلك ما أاعن ىلع قتال األعداء ،فاملغابلة عليه بِ َع َوض جائزة ،للحديث السابقَ( :ال سبق إال يف نصل أو
خف أو حافر) والسبق أخذ عوض.
أن مثل هذه املسابقة مع انلية الصاحلة عبادة؛ ملا فيها من تنشيط اجلسم يلنهض بالعبادة ىلع أحسن وجه.
ُ
أن جيعل ل لمسابقة ىلع اخليل والريم بابلنادق وغريهما ،أمد مناسب هلا ،وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل للخيل املضمرة اخلفيفة
القوية حنو ستة أميال ،وللخيل السمان اثلقال ميال.
جواز جتويع ابلهائم ىلع وجه الصالح عند احلاجة إىل ذلك ،وليس هو من باب تعذيبها ،بل من باب تدريبها للحرب.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط1422 .ه. صحيح مسلم ،ط .دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق. تيسري العالم برشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد اهلل البسام ،ت :صبيح احلالق ،مكتبة الصحابة ،الطبعة العارشة1426 ،ه. اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربيةالسعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2934( :
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َ َ
َ َ َ ٌ َُ َ َ ُ َ
ََ ُ َ َ ُُ َ َ َ ٌ َ ْ ََ ْ ُُ ََ َ ُْ ُ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
أحرام هو يا رسول اهلل؟ قال :ال ،ولكنه لم يكن بأرض قوِم ،فأجدين أاعفه ،قال خادل :فاجَترته ،فأكلته،
َُْ
َوانلَّ ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ينظ ُر

َ َ
َ
َ
احلديث :ع ْن ابْ ِن ع َّبا ٍس -ريض اهلل عنهما -قال« :دخلت أنا وخادل بن الويلد مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ُ
َ ُ َ َ ٍّ َ ْ َ َ ْ
ر
ب حمنُو ٍذ فأه َوى إيلْ ِه َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِيَ ِدهِ ،فقال بعض الن ْس َو ِة يف بيت ميمونة:
بيت ميمونة ،فأ ِِت ِبض
َ َ
َ ََ ٌ َُ َ َُ َ
أخُبوا رسول اهلل بما يريد أن يأكل ،فرفع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ،فقلت :أحرام هو يا رسول اهلل؟ قال:
َ
َ ْ
َُْ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ
اج َ َ
رت ْرتُ ُه ،فَأ َكلْتُ ُهَ ،و َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ينظ ُر».
ف
خادل:
قال
،
ه
كنه لم يكن بِأر ِض قو ِيم ،فأ ِجد ِين أاعف
ال ،ول ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُ َ
َ
ُ ْ
خت َها َميْ ُمونَة َزائ َر ًة َهلا َ
اءت أُ ُّم َحفيد ب ُ
َ
َج َ
ومعها يش ٌء من اهل َدايا واكن من
أ
إىل
ت
جاء
احلارث
بنت
ة
يل
ز
ه
ويه
ث،
احلار
نت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ ٌّ َ ْ َ َ َ َ َ
ُ
ْ
ختها؛ ُ
ك الْ َغ َداء أ ْبنَ ُ َ
ميمونة َخ َ ُ
اتله ،وعبداهلل بن
ِضمن اهلدايا ضب ،وقد حرض ذل ِ
اء أخوات ميمونة ،فخادل بن الويلد هو ابن أ ِ
ً
ُ
خاتلهما أيضا.
عباس والفضل بن عباس يه
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ٌ
ْ
ُ َ َ َ ُ َ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ ُ
هلل -صىل
ومد انليب -
وملا و ِضع الغداء
صىل اهلل عليه وسلم -يده إىل اللح ِم ِيلَأكل منه قالت نِسوة ممن يف ابليت أخ ُِبوا رسول ا ِ
َُ
ْ َْ ُ
َ
َ َ َّ
َ
ٌ
اهلل عليه وسلم -بما يريد أن يأكل ،ف ِقيل هل :إنه حلم ضب فرفع يده ولم يأكل فقال هل خادل :أحرام هو يا رسول اهلل؟ قال :ال
ََ
ُ َ
َ
ُ
يكن بِأ ْر ِض ق ْو ِيم فأ ِج ُدين أاعف ُه ،أي :أتقذر منه قال خادل :فاجرترته فأكلته وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينظر.
ولكنه لم

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ ر َْ
َ ٌ
ٌ
ُ
َّ
• َ
بض ٍّ
اب األ ْر ِض وه َو َحيَ َوان بَ رري.
ب  :الضب دابَّة ِمن دو
َ ْ
ْ
حمنُوذ  :مش ِوي.
•
ْ
َ
ََ ْ َ َْ َ ُ ُ
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ
• فأهوى َإيل ِه رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -بِي ِدهِ  :أي مد يده إِيله ِيلأكل منه.
َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ُّ ً
أاعفه  :أك َرهه تقذرا.
•

فوائد احلديث:

 .1جواز أكل الضب.
 .2أن الكراهة الطبيعية من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لليشء ال حترمه؛ ألن هذا يشء ليس هل تعلق بالرشع ،ومرده انلفوس والطباع.
ُ ُ ُ ُ
سن خل ِق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ لم يعب الطعام ،وهذه اعدته الكريمة ،إن طاب هل الطعام أكل منه ،وإال تركه من غري عيبه.
 .3ح
َ
 .4أن انلفس وما اعتادته ،فال ينبيغ إكراهها ىلع أكل ما ال تشتهيه وما ال تستطيبه ،فإن اذلي ال ترغبه ال يكون مريئا ،فيخل بالصحة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر ،بدمشق الطبعة األوىل1381ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2974( :
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َ ُ َ َّ ُ َ ِّ َ َ َ
َ
َ ََ َ ْ ُ ْ ُ
َ
أرأيت إن قتلت يف سبيل اهلل ،أتكفر عين خطاياي؟

يع -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أَنَّ ُه َ
َ
احلديث :عن أيب قتادة احلارث بن ر ْب ر
فذكر
قام فيهم،
ِ ِ
ُ ْ
َ
َ َ ٌُ
ُ
َ َّ
َ
َ
َ
ُ
هلل،
يف
ت
ل
ت
ق
إن
أرأيت
،
هلل
ا
رسول
يا
فقال:
،
ل
ج
ر
فقام
،
األعمال
أفضل
هلل
با
واإليمان
،
هلل
ا
سبيل
يف
اجلهاد
ن
هلم أ
سبيل ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ
َ
ُ
َّ
َ َ ٌ َُْ
َ
ُ َ
َ
ٌ
ر
َ
َ
َ َ
هلل ،وأنت ص ِابر حمت ِسب،
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم ،إن ق ِتلت يف
سبيل ا ِ
تكف ُر عين خطاياي؟ فقال هل رسول ا ِ
ِ
ُ
َ ُ َ َّ
َ ََ َ ْ
ُ ْ ٌ َُْ ْ
ت يف َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-كيْ َف قُلْ َ
إن قُتلْ ُ
هلل ،أتكف ُر
ب
س
ت؟» قال :أرأيت
ري ُمدبِ ٍر» .ثم قال
مق ِبل غ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َّ ْ َ َ َّ
َ َ ٌ َُْ ٌ ُ ْ ٌ َُْ ُ ْ
َر َ
َ
َ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم ،وأنت صابِر حمت ِسب ،مق ِبل غري مد ِب ٍر ،إال ادلين؛ فإن
عين خطاياي؟ فقال هل رسول ا ِ
َ
ْ َ
َ َ
ُبيل -عليه السالم -قال ِيل ذلِك».
ِج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
قام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصحابة خطيبًا ،فذكر هلم أن اجلهاد إلعالء لكمة اهلل واإليمان باهلل أفضل األعمال ،فقام
ُ
قتلت إلعالء لكمة اهلل أتغفر يل ذنويب ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
رجل فسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أرأيت إن
ً
 :نعم ،ولكن برشط أن تكون قُت َ
لت صابرا ُمتحمال ما أصابك ،خملصا هلل -تعاىل ،-غري ٍّ
فار من ساحة اجلهاد ،ثم استدرك
ِ
ً
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا وهو ادلين ،منبها ىلع أن اجلهاد والشهادة ال تكفر حقوق اآلدميني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قام فيهم  :أي :خطيبًا.
ُ َ
• تكفر  :تغفر.
• خطاياي  :ذنويب.
ُ
• صابر  :متحمل ما أصابك من مكروه يف القتال من جرح وغريه.
• حمتسب  :خملص هلل -تعاىل -ترجو اثلواب منه.
ْ
• مقبل غري مدبر ُ :مق ِدم غري فار.
• َّ
ادلين  :القرض املؤجل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فضل اجلهاد إلعالء لكمة اهلل تعاىل ،وعظيم ثواب من يقتل وهو جمتهد يف مقاتلة أعداء اهلل -عز وجل.-
الشهادة برشوطها تكفر اذلنوب إال َّ
ادلين وغريه من حقوق اآلدميني.
اإلمام حيث أصحابه ويذكرهم بفضائل األعمال وأفضلها يلقبلوا عليها.
حرص أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع طلب األعمال املكفرة لذلنوب.
جواز االستفهام واالستدراك ىلع الالكم إذا اكن يف ذلك زيادة فائدة أو بيان.
أن السنة انلبوية ويح من اهلل -تعاىل.-
تعظيم شأن ادليون وأهمية سدادها رسيعاً.

41

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)4227( :
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ََ َ َ ْ
ُ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
ََ ُ َْ ُ ْ
أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر ،فمن اكن متحريها فليتحرها يف السبع األواخر
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رجاال من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -
أروا يللة

القدر يف املنام يف السبع األواخر .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم «:-أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر ،فمن
اكن ُم ر
تحريها فليتحرها يف السبع األواخر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يللة القدر يللة رشيفة عظيمة ،فيها تضاعف احلسنات وتكفر السيئات ،وتقدر األمور.

وملا علم الصحابة -ريض اهلل عنهم -فضلها وكبري مزنتلها ،أحبوا االطالع ىلع وقتها ،ولكن اهلل -سبحانه وتعاىل -حبكمته
ورمحته خبلقه أخفاها عنهم يلطول تلمسهم هلا يف الليايل ،فيكرثوا من العبادة اليت تعود عليهم بانلفع.

فاكن الصحابة يرونها يف املنام ،واتفقت رؤاهم ىلع أنها يف السبع األواخر من شهر رمضان ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
َّ
فليتحرها يف السبع األواخر" ،ويف رواية" :العرش األواخر" ،خصوصا
" :أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع ،فمن اكن متحريا
َْ ْ
يف أوتار تلك العرش ،فإنها أرىج ،فليُح َرص املسلم ىلع رمضان ،وعرشه األخري أكرث ،ويللة سبع وعرشين أبلغ.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين ُاملفردات:
• أ ُروا  :أراهم اهلل -تعاىل -يف املنام.
• َيللة القدر  :سميت يللة القدر لعظيم قدرها ورشفها.
• أ َرى  :أعلم أو أبرص ً
جمازا.
َ َ َ ْ
اطأت  :اتفقت.
• تو
• ُمتَ َ
ح رر َيها  :اتلحري هو :طلب اليشء بانلظر فيما يرجو به إصابة احلق.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

فضل يللة القدر ،ملا مزيها اهلل -تعاىل -من ابتداء نزول القرآن ،وتقدير األمور ،وتزنيل املالئكة الكرام فيها ،فصارت يف العبادة كعبادة ألف
شهر.
العمل بالرؤيا الصاحلة ،إذا دلت القرينة ىلع صدقها ولم ختالف الرشع.
ً
َّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل من حكمته ورمحته -أخفاها ِيلَ ِجد انلاس يف العبادة ،طلبا هلا ،فيكرث ثوابهم.
أن يللة القدر يف رمضان وأنها يف السبع األواخر.
استحباب طلبها ،واتلعرض فيها نلفحات اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم /حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه. -تأسيس األحاكم برشح عمدة األحاكم ىلع ما صح عن خري األنام رشح وتعليق :الشيخ العالمة أمحد بن حيىي انلجيم ،نسخة الشاملة.
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ً

ُ َ ِّ ُ َ َ
َ ْ ُ
ٌ َ َ ُ َُ
ْ َ َ
َ ُ
َ ُ
َ ُ ْ
أرسعوا باجلنازة فإنها إن تك صاحلة :فخري تقدمونها إيله ،وإن تك سوى ذلك :فرش تضعونه عن رقابكم

ْ
َ ُ
احلديث :عن أيب ُه َر ْي َر َة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْ ُ
اجلنَ َ
از ِة فإنها إن تك
رسعوا بِ ِ
ِ
َ ُ
َُ ر َ
َ ُ
ٌ َ َ َُ
فرش تض ُعونه عن ِرقابِك ْم».
صاحلة :فخري تقد ُمون َها إيله .وإن تك ِسوى ذلك:
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر الشارع احلكيم باإلرساع بدفن اجلنازة ،واالحتمال اآلخر أن املراد اإلرساع يف جتهزي امليت ،من اتلغسيل والصالة واحلمل
َر
وادلفن ،وذلك ألنها إذا اكنت صاحلة ،فإنها ستقدم إىل اخلري والفالح ،وال ينبيغ تعويقها عنه ،ويه تقول :قدموين قدموين،
وإن اكنت سوى ذلك ،فيه رش بينكم ،فينبيغ أن تفارقوه ،وترحيوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته ،فتخففوا منه بوضعه يف

قُبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عذاب القُب ونعيمه.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ
واجلنَ َ
أَ ْرس ُعوا ب ْ َ َ
ازة :امليت.
اجلنازة  :أي بالسري بها وإيصاهلا للقُبِ ،
ِ ِ
ِ
صاحلة  :قائمة حبقوق اهلل وحقوق عباده.
خري  :املراد باخلري نعيم القُب.
ِسوى ذلك  :غري صاحلة وعُب عنه بسوى ذلك حتاشيا لبشاعة اللفظ.

.1
.2

.3
.4
.5
.6

استحباب اإلرساع بتجهزي امليت ومحله ،دون أن يرض اجلنازة أو املشيعني بتلك الرسعة.
ً
يسريا ملصلحة،
يقيد اإلرساع بما إذا لم يكن املوت فجأة خيىش أن يكون إغماء ،فينبيغ أن ال يدفن حىت يتحقق موته ،أو يكون يف تأخريه
ُ
من كرثة املصلني ،أو حضور أقاربه ،ولم خيش عليه الفساد.
فيه طلب مصاحبة األخيار ،واالبتعاد عن األرشار.
القُب خري للميت الصالح من ادلنيا.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته.
مرشوعية اخلالص من الرش وأهله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ملحمد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
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َْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ٌْ َ َ
أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك

َ
ً
َ َْ
َ
احلديث :عن َك ْعب بن مالك -ريض اهلل عنه -قالُ :
قلت :يا رسول اهلل ،إن ِمن توبيت أن أخن ِل َع ِم ْن مايل؛ صدقة إىل اهلل
ُ
ْ
ٌ َ
َ
َ
خري لك".
"أمسك عليك بعض مالِك؛ فهو
وإىل
ِ
رسوهل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ :-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ رُ
اكن كعب بن مالك األنصاري -ريض اهلل عنه -أحد اثلالثة اذلين خلفوا عن غزوة تبوك بال نفاق وال عذر ،فلما رجع انليب

صىل اهلل عليه وسلم -من تلك الغزوة ،هجرهم ،وأمر أصحابه بهجرهم ،ومازالوا مهجورين ،حىت نزلت توبتهم وريض اهللعنهم ،فريض الرسول والصحابة ،فاكن من شدة فرح كعب برضا اهلل عنه وقبول توبته أن أراد أن يتصدق بكل ماهل لوجه

اهلل -تعاىل ،-فأرشده انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل غري ذلك بأن يمسك بعض ماهل ،فاهلل -تعاىل -ملا علم صدق نيته وحسن
ً
توبته ،غفر هل ذنبه ،وجتاوز عنه ،ولو لم يفعل هذا ،فاهلل ال يكلف نفسا إال وسعها ،وقد أنفق بعض ماهل ،فرحا برضا اهلل -
َّ ً
تعاىل ،-ويلجد ثوابه ُمدخرا عنده وأبىق بعضه ،يلقوم بمصاحله ونفقاته الواجبة من مؤونة نفسه ،ومؤونة من يعول ،واهلل
رؤوف بعباده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :كعب بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
َْ
• أخن ِل َع ِمن مايل  :يعين أخرجه لكه صدقة.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

أن من نذر الصدقة بماهل لكه ،أبىق منه ما يكفيه ويكيف من يعول ،وأخرج ابلايق.
أن األوىل واألحسن أن ال ينهك اإلنسان ماهل بالصدقات؛ ألن عليه نفقات واجبة ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول".
أن انلفقة ىلع انلفس والزوجة والقريب ،عبادة جليلة ،وصدقة عظيمة مع انلية احلسنة ،فاألحسن أن يتصدق بنية اتلقرب ،وأن ال تطىغ نية
قضاء الشهوة والشفقة املجردة واملحبة ،ىلع نية العمل.
َْ
أن الصدقة سبب يف حم ِو اذلنوب ،ملا فيها من رضا الرب -تبارك وتعاىل -واإلحسان إىل الفقراء واملساكني ،واستجالب داعئهم.
ً
شكرا للنعم املتجددة ال سيما ما عظم منها.
استحباب الصدقة؛

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل األنصاري ،الطبعة اثلانية 1392ه.-الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 -1422 ،ه.
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َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ِّ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ
أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسَع القوم فلغبوا

َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ر َّ
الظ ْه َرانَ ،ف َس ََع الْ َق ْو ُم فَلَ َغبُواَ ،وأَ ْد َر ْكتُ َها فَأَ َخ ْذ ُت َها ،فَأَ َتيْ ُ
ت
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :أنفجنا أرنبا ِبمر
ِ
َ ََ َ ْ َ َ َ َ َََ ََ َ َ َ
َ َ ََ ََْ ََ َُ
إىل َر ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -بِو ِر ِكها وف ِخذيها فق ِبله».
س
بِها أبا طلحة ،فذحبها وبعث
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َََ ْ َ َ
ُ
َ
َ
َّ ْ
ُ
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه يف َسف ٍر ،ولعل ُهم قد نزلوا يف ذلك املاكن اذلي هو َمر الظه َران؛ فلقد ن َزل يف هذا
َ ُ
َ َ َ
َْ ْ َََ ُ َ َ ً َ
ْ ُ ُ
َْ
ْ
اروا أ ْرنبا ف َس ََع الق ْو ُم خلفها ِيلَأخذوها ،قال فتعبواوا
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه يف اعمِ الفت ِح ،فأث
املو ِضع رسول ا ِ
ََ َ َ َ َ
َْ َ
ُر
َْ ُ
وذ َه َ
ب بِها إىل َز ْو ِج أم ِه ،وهو أبو طلحة -ريض اهلل عنه-
ان ش َبابِ ِه ،فأخذها
وأدركتهاَ ،واكن أنس بن مالك يف ذلك الوقت يف ريع ِ
ََ َ
ََ َ
ْ
ْ
ر ْ
ُ ْ َ َّ ْ
الرجل-؛ فق ِبلها،
وهو ُملتَىق الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -الفخذين والورك-
 ،فذحبَ َها وأه َدى ِمن َها ِإىل
رسول ا ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ
ول َعله قد أكل ِمن َها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
َ ُ ْ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قبُول ال َه ِدية.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ ْ َ َ ً َ ََ
• أنفجنَا أ ْرنبا  :أي :أث ْرناها من اإلثارة.
َََ
َ
• َفلغبُوا  :ت ِعبُوا.
ْ ْ
ْ
• أَد َركتُ َها  :حلقتُها.
ْ
َ ُْ
• أخذتها َ :م َسكتُ َها.
ْ
ر ْ
َ َّ ْ
ُ
• َوركها َ :
الرجل.
الو ِرك :هو ُملتَىق الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط
ِ

فوائد احلديث:

َْ
األ ْرنَب ،وأَنَّها من َّ
الطيبات ،باإلمجاع.
 .1جواز أكل
ِ
 .2إهداء اليشء اليسري لكبري القدر؛ إذا علم من حاهل الرضا بذلك.
َُ ُ
ً
ً
ول انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -للْ َ
.
كثرية
أو
اكنت
قليلة
؛
ة
ي
د
ه
َ .3قب
ِ
َ ِ
ِ
َ
ََْ
ْ ْ
ْ َ َ َ َْ َ ْ
َّ
َ ََ ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
الق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه؛ ملا ِفي ِه ِمن اتلواد ِد واتلواص ِل؛ فينب ِيغ أن ي ِشيع هذا بني املؤ ِم ِنني،
وقبول
 .4أن اتلها ِدي
اهلدية ِمن أخ ِ
َ
ْ
ْ
ً
َ
ُ
خ ُصوصا األقارب واجل َ
ريان.
ِ
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َ َّ
ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ
يدة ََن َو َأ ْر َبعنيَ
َّ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أِت برج ٍل قد َشب اْلمر ،فجَله ِبر ٍ

َْ ْ َ َ َ َ
ُ َ ُ َْ َ
ََ
ج ََل ُه
رشب اخلمر ،ف
د
ق
ل
ج
ر
ب
ِت
أ
وسلم
عليه
اهلل
صىل
يب
انل
ن
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أ
ِ
ِ
ِ
ِجبَريدة حنو أربعني»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

رشب رجل اخلمر ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فجَله جبريدة من َس َع ِف انلخل حنو أربعني جَلة ،وجَل أبو بكر

ريض اهلل عنه -شارب مخر يف خالفته مثل جَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما جاءت خالفة عمر ،وكرثت الفتوحات،واختلط املسلمون بغريهمَ ،ك ُ َ
رث رشبهم هلا ،فاستشار علماء الصحابة يف احلد اذلي يطبقه عليهم لريدعهم كعادته يف األمور
اهلامة ،واملسائل االجتهادية ،ألن انلاس زادوا يف عهده من رشب اخلمر ،فقال عبد الرمحن بن عوف :اجعله مثل أخف احلدود،
ثمانني .وهو حد القاذف ،فجعله عمر ثمانني جَلة ،فهذه الزيادة تعزير راجع لإلمام.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• جبَر َ
يد ٍة  :اجلريدة تطلق ىلع لك عود ،سواء اكن أخرض أو يابسا ،ويطلق أيضا ىلع َس َع ٍف من َّ
انلخل.
ِ ِ
• اخلمر  :اخلمر ما خامر العقل أي غطاه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َثبوت حد اجلَل يف رشب اخلمر.
َ َْ َ
َّ َّ
َ
بكر ىلع هذا.
أن َحد ُه ىلع عهد انليب َ -صىل اهلل عليه وسلم -حنو أربعني جَلةٍ ،وتبعه أبو
ٍ
ُْ
يد.
َاجلََل ِيف حد اخلمر جيوز أن يكون بِاجل َ ِر ِ
َّ َ َ َ َ َُ
أ َّن عمر-بعد ْ
استشارة الصحابة -جعله ثمانني ،وهذهْ الزيادة تعزير راجع نلظر اإلمام.
َ
االجتهاد يف املسائل ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأ ُب أهل احلق وطاليب الصواب.
جواز القياس والعمل به واالستحسان عند احلاجة إيله.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
 تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح  -دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية
الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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َ َّ
ََ َ
َ ٍّ
َّ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطع يف ِمن قيمته ثالثة دراهم

َ
َ
َْ َ ُ
َ ٍّ َ ُ
احلديثُ :
بن عمر ريض ُ
عبد اهلل ُ
اهلل عنهما «أ َّن َّ
يمتُه َ -و ِيف لف ٍظ :ث َمنُه-
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -ق َطع ِيف ِجمن ِق
َ َُ َ
ثالثة د َرا ِه َم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أم َن اهلل -عز وجل -دماء انلاس وأعراضهم وأمواهلم ،بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين؛ ذللك جعل عقوبة السارق
(اذلي أخذ املال من حرزه ىلع وجه االختفاء) قطع العضو اذلي تناول به املال املرسوق ،يلكفر القطع ذنبه ولريتدع هو

وغريه عن الطرق ادلنيئة ،وينرصفوا إىل اكتساب املال من الطرق الرشعية الكريمة ،فيكرث العمل ،وتستخرج اثلمار فيعمر

الكون وتعز انلفوس.

ومن حكمته تعاىل أن جعل انلصاب اذلي تقطع فيه ا يلد ،ما يعادل ثالثة دراهم أي ربع دينار من اذلهب ،محاية لألموال،

وصيانة للحياة ،ليستتب األمن ،وتطمنئ انلفوس ،وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار.

ويعادل ذلك جراما وربع الربع من اجلرامات؛ ألن ادلينار  4.25جم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
ُ َُ
َ َ
بنفس ِه.
ارش القطع
ِ
• قطع  :أمر بالقط ِع ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يب ِ
• ِجمَن  :املجن بكرس امليم هو الرتس اذلي ُي َّت َىق به َوقع َّ
السيف ويتخىف به.
ِ

فوائد احلديث:
َْ ُ ُ َ
َ
ْ َ
ْ ََ َ ْ
َ ُ
َّ
َّ
ذلي يأخذ املال من ِحر ِزه ىلع وج ِه االخ ِتفاءِ].
ار ِق ،واملراد بالس
َ .1ق ْط ُع يَ ُد الس
ارق [ا ِ
ِ
ِ
َ
َّ
 .2أن نصاب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثالثة د َرا ِهم ،وهو مذهب اجلمهور.
 .3هلذا احلكم السايم ،حكمته الترشيعية العظىم ،فاحلدود لكها -ىلع وجه العموم -رمحة ونعمة ،وكفارة للمعتدي.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
 تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
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ْ ْ
َ َّ
َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َّ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
َ
ري ،وإنما يستخرج به من ابلخيل
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن انلذر ،وقال :إن انلذر ال يأِت ِب ٍ

َّ ْ
انلذ َر ال
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« -أنه نىه عن انلذر ،وقال :إن
ْ
يأِت خبري ،وإنما ي ُ ْستَخ َر ُج به من ابلخيل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن انلذر ،وعلل نهيه بأنه ال يأِت خبري؛ وذلك ملا يرتتب عليه من إجياب اإلنسان ىلع نفسه
شيئًا هو يف سعة منه ،فيخىش أن يقرص يف أدائه ،فيتعرض لإلثم ،وملا فيه من إرادة املعاوضة مع اهلل -تعاىل -يف الزتام العبادة
معلقة ىلع حصول املطلوب ،أو زوال املكروه.

وربما ظن -والعياذ باهلل -أن اهلل -تعاىل -أجاب طلبه؛ يلقوم بعبادته.

هلذه األسباب وغريها ،نىه عنه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ إيثارا للسالمة ،وطمعا يف جود اهلل -تعاىل -بال مقابل وال رشط،
وإنما بالرجاء وادلاعء.

وليس يف انلذر فائدة ،إال أنه يستخرج به من ابلخيل ،اذلي ال يقوم إال بما وجب عليه فعله وحتتم عليه أداؤه ،فيأِت به

مكرها ،متثاقال ،فاراغ من أساس العمل ،ويه انلية الصاحلة ،والرغبة فيما عند اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• انلذر  :إلزام امللكف نفسه عبادة لم تكن الزمة بأصل الرشع ،مثل أن يقول :هلل ىلع أن أتصدق بمائة.
• ال يأِت خبري  :ال يكون انلذر سببًا حلصول اخلري ،وانلاذر إذا اعتقد أن اهلل اليعطيه اليشء اذلي طلبه منه إالمقابل انلذر فهذا سوء ظن باهلل
تعاىل.-ُْ َ ُ
ْ
ُ
َ
• ي ُ ْستَخرج به من ابلخيل  :يؤخذ به من ابلخيل اذلي ال يعطي طاعة إال بمقابل.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ال يرشع انلذر للمسلم للحديث ،لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بانلذر؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من نذر أن يطيع اهلل
فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» متفق عليه.
العلة يف انليه (أنه ال يأِت خبري)؛ ألنه ال يرد من قضاء اهلل شيئا؛ وئلال يظن انلاذر أن حصول طلبه اكن بسبب انلذر ،واهلل -تعاىل -غين عن
ذلك.
وجوب الوفاء بانلذر إلم يكن معصية.
أن ما يبتدئه امللكف من وجوه الُب أفضل مما يلزتمه بانلذر.
احلث ىلع اإلخالص يف أعمال اخلري.
ذم ابلخل ،وحتذير املسلم منه.

49

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حمم د بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية  1412ـه1992 -م.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َُْ ًَ
َْ
ََ
َ َّ ْ َ َ ً ُ َ ْ
َّ
ِّ
أن امرأة وجدت يف بعض مغازي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مقتولة

َ َّ ْ َ َ ً ُ َ ْ
َْ
ت يف َب ْعض َم َغازي َّ
انل ر
يب -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن عب ُد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -أن امرأة و ِجد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ًَ ََْ َ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -قتْ َل النر َساءَِ ،و ر
الصبْيَ
ك َر َّ
ُّ
ان».
انل
مقتولة ،فأن
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إنكار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل النساء والصبيان يدل ىلع حتريم قتلهم ،وقوهل يف بعض األحاديث الواردة يف هذا

املعىن( :ما اكنت هذه تلقاتل) تنبيه ىلع علة انليه عن قتل النساء؛ ألن الغالب فيهن عدم املقاتلة وإن اكن يف بعضهن رش
ر
وشجاعة لكن احلكم ُعلق ىلع األغلب ،فمن قاتلت قوتلت.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• النساء  :اإلناث من بين آدم.
• الصبيان  :الصغار.
فوائد احلديث:

 .1أن اذلي يُقتل ُ
ويقاتل هم الرجال املقاتلون من الكفار.
 .2أن من لم يقاتل من النساء ،والصبيان ،والشيوخ الفانني ،والرهبان ،ال يقتلون ،ألن القتل والقتال دلفع أذى الكفار ووقوفهم يف وجه ادلعوة
إىل اإلسالم ،ما لم يكن هؤالء النساء والشيوخ أصحاب رأي ومساعدة ىلع قتال املسلمني فإذا اكنوا كذلك فإنهم يقتلون.وما لم يقتض
ُ
ْ َ
الرأي َ
فري َم ْون َولو قتل منهم هؤالء الضعفاء.
ريم الكفار بما يهلكهم اعمة ،اكملدافع ،وفيهم نساؤهم وصبيانهم ،وال يمكن تميزيهم عنهم،
 .3جواز اتلمسك بالعام حىت يرد اخلاص؛ ألن الصحابة تمسكوا ب العمومات ادلالة ىلع قتل أهل الرشك ثم نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن
ُ
قتل النساء والصبيان ،فخ َّص ذلك العموم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،هصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،هتأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،هعمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
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َ َّ َ َ ً ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ً َ ْ َ َ َ َ ْ
أن جارية وجد رأسها مرضوضا بني حجرين

َ َ
َ َ َ َ
ني َح َ
بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :أَ َّن َجار َي ًة ُوج َد َرأْ ُس َها َم ْر ُضوضا ً بَ ْ َ
احلديث :عن أن َ ُس ُ
ج َر ْي ِن ،ف ِقيل من ف َعل هذا
ِ
ِ
َ
َ ْ
ُ ٌ ُ ٌ َ َّ ُ َ َ ُ ٌّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ ْ
اعرتف ،فَأ َم َر َّ
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
بِك :فالن ،فالن؟ حىت ذ ِكر يهو ِدي ،فأومأت بِرأ ِسها ،فأ ِخذ ايلهو ِدي ف
ني َح َ
يُ َر َّض َرأْ َس ُه بَ ْ َ
ج َر ْي ِن».
ُ
َََ َ
َ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َّ َ ُ ً َ َ َ َ ً َ َ َ
اح ،فأقاد ُه َر ُسول اهلل».
ار َية َىلع أ ْوض ٍ
ولِمس ِل ٍم والنس ِايئ «أن يهو ِديا قتل ج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ُ َّ
ر
ُو ِجد ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جارية قد دق رأسها بني َح َجرين و بها بقية من حياة ،فسألوها عن قاتلها يُعددون
ً
َّ
َ
عليها من يظنون أنهم قتلوها ،حىت أتوا ىلع اسم يهودي فأومأت برأسها أي نعم ،هو اذلي رض رأسها ،فصار متهما بقتلها،
فأخذوه وقرروه حىت اعرتف بقتلها ،من أجل ُحيل فضة عليها فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ُجي َ
ازى بمثل ما فعل،
ُ َّ
فرض رأسه بني حجرين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً
ً
َ َم ْر ُضوضا  :مدقوقا.
ً
اح  :يه قطع الفضة ،وسميت أوضاحا بلياضها ،واملراد بسبب أوضاح.
أ َْو َض َ ٍ
َ َْ ْ
إشارة يُفهم منها أن اجلواب نعم أي فاعل ذلك هو ايلهودي.
ف َأوم َأ ًت  :أشارت ََ
ارية  :حيتمل أنها أمة ،وحيتمل أنها حرة دون ابللوغ.
ج ِ
َ ْ ُ َ َّ
ُ
أن يرض  :أن يدق.
َ
بالقود ،وهو املماثلة يف القصاص.
فأقاده  :حكم عليه

.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن الرجل يُقتَل باملرأة.
َََ
ُ
القاتل يُقتَ
بمثل ما قتل به ،إال يف املحرم اكتلحريق والقتل بفعل الفاحشة.
ل ِ
ْ
ْ
قبول قول ال َمج ِين عليه يف اتهام أحد فيقرر وحيبس حىت يقر.
ر
قتل اذليم باملسلم.
ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ
َ ْ َ َُْ ْ َ َ ُ
لصابر َ
ين).
يشهد هلذا احلديث قوهل -تعاىل( :-و ِإن اعقبتم فعاقِبوا بِ ِمث ِل ما عوقِبتم بِ ِه ول ِنئ صُبتم لهو خري ل ِ ِ ِ
ثبوت القصاص يف القتل باملثقل ،اكحلجر ،وأنه ال خيتص باملحدد ،اكلسيف ،وهو مذهب اجلمهور.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه
 اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
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َ َّ َ ُ َ
َ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ َّ
أن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل بعض من يبعث يف الَّسايا ألنفسهم خاصة سوى قسم اعمة
َْ ْ
اجليش

َ
َ َّ
َْ ُ
َ َ َُرُ ْ َ
َْ
احلديث :عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل َبعض َم ْن يب َعث ِيف
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً
َ
َّ ْ ْ
اصة ِس َوى ق ْس ِم َاعم ِة اجلَي ِش».
الرسايا ألنف ِس ِهم خ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُر
َ
خيُب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل بعض َمن يبعث يف الرسايا ألنفسهم
ً
ً
ً
خاصة ،أي :يعطيهم نسبة مما غنموا خاصة بهم دون سائر اجليش؛ وذلك تشجيعا وحفزا هلم ىلع اجلهاد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• الرسية  :يه القطعة من اجليش يكون عددهم قليال يذهبون إىل ماكن ما ،وأما يف سرية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -فالرسية يه اليت لم
يذهب فيها الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-والغزوة :ما ذهب فيها.

فوائد احلديث:

 .1هذا اتلنفيل هو غري أسهم املجاهدين ،بل زيادة يعطونها نافلة هلم ىلع أسهمهم ،حسب ما يرى اإلمام والقائد من املصلحة.
 .2إعطاء بعض اجليش زيادة ىلع أسهمهم أو ختصيص بعض الرسايا بزيادة ىلع غريهم؛ لقصد املصلحة والرتغيب والتشجيع.
 .3أن هذا فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ، -فهو ديلل ىلع أنه ال خيل يف إخالصهم ،وال ينقص من أجرهم ،مادام أن املقصد األول من اجلهاد
واملخاطرة ،هو إعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
ً
ً
ً
 .4أن نلظر اإلمام مدخال يف املصالح املتعلقة باملال أصال وتقديرا ىلع حسب املصلحة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه. صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َ َّ َ ُ َ
َ َ َ َََ َ ْ َ
ُ ْ
َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سمع جلبة خص ٍم بباب حجرته

َ َ
ْ
احلديث :عن أُ ُّم َسلَ َمة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -سم َع َجلَبَ َة َخ ْصم ببَ
اب ُحج َرتِ ِه ،فخ َر َج
ِ
ٍ ِ ِ
َ
َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ٌ
إيلْ ِه ْم ،فقال« :أال إنما أنا برش ،وإنما يأتيين اخلصم ،فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأح ِسب أنه صا ِدق؛
َ
ََْ
َْ ْ ْ َ َ َ
فأق ِِض ُهل ،فمن قضيت هل حبق مسلم فإنما يه قطعة من نار ،فل َيح ِمل َها أ ْو يَذ ْرها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصوات خصوم خمتلطة؛ ملا بينهم من املنازعة واملشاجرة عند بابه ،فخرج إيلهم؛ يلقِض
بينهم ،فقال:

إنما أنا برش مثلكم ،ال أعلم الغيب ،وال أخُب ببواطن األمور؛ ألعلم الصادق منكم من الاكذب ،وإنما يأتيين اخلصم ألحكم
ْ
َ
وأبني من
بينهم ،وحكيم مبين ىلع ما أسمعه من حجج الطرفني وبيرناتهم وأي َمانِ ِهم ،فلعل بعضكم يكون أبلغ وأفصح
ُ
حمق؛ فأقِض هل ،مع أن احلق -يف ابلاطن -جبانب خصمه ،فاعلموا أن حكيم يف ظواهر األمور ال
بعض؛ فأحسب أنه صادق ِ
بواطنها ،فلن حيل حراما؛ وذلا فإن من قضيت هل حبق غريه وهو يعلم أنه مبطل ،فإنما أقطع هل قطعة من انلار ،فليحملها ِإن

شاء ،أو يلرتكها ،فعقاب ذلك راجع عليه ،واهلل باملرصاد للظاملني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليرنات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العقيدة :عدم علم الغيب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ََ
ْ ُ َْ ْ َ
ات.
• جلبة ِ :يه اخ ِتالط األصو ِ
َ َْ
ذرها  :يَرتكها.
•ي
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ََْ ْ َ ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
• أب َلغ ِمن بع ٍ َض  :أف َصح يف الك ِم ِه ِمنه ،وأقدر ىلع ِإظهار حج ِت ِه.
ْ
َ ْ
ُ
ح َس ُ
ب  :فأظن َوأعتَ ِقد.
• فأ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

بينهم اخلصومة ،لكنهم أفضل البرش بعد األنبياء.
َأن الصحابة برش ليسوا بمعصومني ،وأنه
حيصل ُ
َ
ُ َ
َّ
ٌّ
َْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
هلل هل ،ويف ذلك رد ىلع اذلين يغلون فيه.
أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب واألمور
ِ
يم ا ِ
ابلاطنة إال بِتع ِل ِ
َّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ
ُ
ُ
ْ َ َ ََ ٌ ُ
َ َّ َ
اب؛ لقو ِة حج ِة اخلصم فيحكم هل ،فإن غريه من باب
ِفي ِه تسلية وعزاء لِلحاكم ،فإنه إِذا اكن انليب-صىل اهلل عليه وسلم -قد يظن غري الصو ِ
أوىل وأحرى.
ْ
ُرَ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إنما لكف بِاحلُكم بِالظا ِهر.
ٌ
َ
َ ُ ُ
ٌ
جممع عليه بالنسبة للحاكم واملفيت.
يُؤخذ منه العمل بالظ رن ،وبناء احلكم عليه ،حيث قال :فأحسب أنه صادق ،وهو أمر
َ
ر
َ َ َ ََْ َ َْ
َ َ
َْ ُ
ْ
واملعاهد.
وإال فمثله اذل ريم
(املس ِلم) يف
اتلقييد ِب
قوهل( :حبق مسلم) خرج ُّخمرج ال ًغا ِلبِ ،
ُ ُ
َّ ُ ْ
يل َما يف َّ
حيل َح َراما.
حي
اطن ،وال ِ
ابل ِ
أن حك َم احلاكم ال ِ
قوهل" :فليحملها أو يلذرها" فيه تهديد شديد ووعيد أكيد ىلع من أخذ أموال انلاس بادلاعوى الاكذبة ،واحليل املحرمة ،فهذا اتلعبري شبيه بقوهل
تعاىل {اعملوا ما شئتم}.
ُ
ْ ُ
ُ
يُؤخذ منه َمو ِعظة القايض للخصوم.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)2959( :
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َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َْ َْ َ َ ُ
َ َّ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ
َّ
أن عبد الرمحن بن عو ٍف ،والزبري بن العوام -ريض اهلل عنهما ،-شكوا القمل إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-

ْ
َ َ
الر ْ َ
الز َب ْ َ
محن ْب َن َع ْو ٍفَ ،و ُّ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أَ َّن َعبْ َد َّ
ري ْب َن ال َع َّوامِ -ريض اهلل عنهم ،-شك َوا
ِ
ْ
َْ َْ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ
ُ
احلَرير َو َرأَيْته َعلَيْهماَ.
َ
إىل َر ُ
يص
م
ق
يف
ا
م
ه
ل
ص
خ
ر
ف
ا
م
ه
ل
ة
ا
ز
غ
يف
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
ول
س
القمل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من يرس ادلين اإلساليم أنه يرخص يف اليشء املحرم لعلة توجب الرتخيص وقد رخص الشارع -صىل اهلل عليه وسلم -للزبري
وعبدالرمحن -ريض اهلل عنهما -يف لبس قمص احلرير مع كونه َّ
حمر ًما ىلع الرجال لكونه يدفع القمل بما جعل اهلل -سبحانه

وتعاىل -فيه من الطبيعة املنافية ذللك وكذلك فيه دواء للحكة ،وكذلك لك من اكن مثلهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > أحاكم اتلداوي
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• القمل  :حيوان يكون يف مالبس اإلنسان وقد تكون يف الرأس فتتاكثر وتؤذي من تكون فيه.
• يف غزاة  :أي يف غزوة.
فوائد احلديث:

 .1يؤخذ من قوهل[ :فرخص] ما تقدم من حتريم احلرير ىلع اذلكور.
َّ
 .2جواز لبسه للحاجة ،اكتلداوى به عن احلكة أو القمل ،وكذلك يف اجلهاد للتعاظم ىلع الكفار ،وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم ،ملا فيه من
مصلحة توهينهم ،فيكون مستثىن مما تقدم من اتلحريم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه.
تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.

الرقم املوحد)2970( :
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َ ََ
َ َ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ
َّ
َّ
أن فاطمة بنت أِب حبي ٍش :سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :إين أستحاض فال أطهر ،أفأدع
َ َّ َّ ُ ْ َ
َّ َ َ َ
َ َ ِّ
َ َ ُ َْ
َّ َ َ ْ
ٌ َ ْ َ
َّ َ َ
ني فيها ،ث َّم اغتسِّل وصِّل
الصالة؟ قال :ال ،إن ذلك ع ْرقَ ،ولكن دِع الصالة قد َر األيام اليت كنت حتيض

ََ َ ْ ر
َ ََ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ
ت َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :إين
ل
أ
س
:
ش
اطمة بِنت أ ِيب حبي
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها(( :-أن ف ِ
ِ
ٍ
َّ ِ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ َ
ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َّ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
َ
َ
يضني ِفيها،
ت ِ
كن د ِِع الصالة قدر األيامِ ال ِيت كن ِ
حت ِ
أستحاض فال أطه ُر ،أفأدع الصالة؟ قال :ال ،إن ذلِك ِعرق ،ول ِ
ر
ُ َْ
ث َّم اغت ِس ِيل َو َصيل)).
َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ
ر
َ َ
يضةَ ،فإ َذا أَ ْقبَلَت احلَيْ َضة :فَاتْ ُرِك َّ
اغسيل َعنْك َّ
((ولَيْ َ
َويف ر َوايَ ٍة َ
ادل َم َو َصيل)).
الصالة ِفيها ،ف ِإذا ذهب قدرها ف
احل
ب
ت
س
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ذكرت فاطمة بنت أيب ُحبَيش -ريض اهلل عنها -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أن دم االستحاضة يصيبها ،فال ينقطع عنها،

وسأتله هل ترتك الصالة ذللك؟
ُ
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ال ترتيك الصالة؛ ألن ادلم اذلي ترتك ألجله الصالة ،هو دم احليض.
وهذا ادلم اذلي يصيبك ،ليس دم حيض ،إنما هو دم عرق منفجر.

وإذا اكن األمر كما ذكرت من استمرار خروج ادلم يف أيام حيضتك املعتادة ،ويف غريها ،فاتريك الصالة أيام حيضك املعتادة

فقط.

فإذا انقضت ،فاغتسيل واغسيل عنك ادلم ،ثم صيل ،ولو اكن دم االستحاضة معك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوضوء  -الصالة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أستحاض  :يأتيين ادلم يف غري وقته املعتاد.
• فال أطهر  :ال ينقطع ادلم.
ذلك  :خطاب للمرأة السائلة.
• ِ
• عرق ِ :ع ْرق من عروق ادلم انفجر.
• أقبلت احليضة  :جاء وقتها.
فوائد احلديث:

 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.

57

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3029( :
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َ َّ ُ َ ْ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ ْ
أن قريشا أهمهم شأن المخزومية اليت رسقت

َ ر
َ ََ ْ ََ ُ
َ ُ
َ ْ
َ
َ َّ ُ ْ َ َ
رسقت ،فقالواَ :م ْن يُكل ُم فيها رسول
المخ ُزو ِم َّية اليت
احلديث :عن َاعئِشة -ريض اهلل عنها« -أن ق َريشا أه َّم ُهم شأن
َ َ ْ ََْ ُ
َ َ َّ ُ
ئ عليه إال أسامة بن زيد ح ُّ
ب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فلك َمه
رت
ِ
اهلل -صىل اهلل َعليه وسلم-؟ ،فقالوا :ومن جي ِ
َ
َ
ُ
ََ َ َْ َ
َّ َ َ ْ َ َ
ْ
ٍّ
ْ َْ ُ
َ
َ
َ
ْ
أسامة ،فقال :أتشف ُع ِيف َحد ِم ْن ُح ُدو ِد اهلل؟ ث َّم قام فاخت َطب ،فقال :إنما أهلك اذلين ِمن قب ِلكم أنهم اكنوا إذا رسق
َْ
َ َ َّ
َ ََ ْ
فيهم الرشيف تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أَ َق ُ
ت لَ َق َط ْع ُ
ت
اموا عليه احلدَ ،وأي ُم اهلل :ل ْو أن فاطمة بنت حممد رسق
َ َ
يَدها».
ََ
َْ
َْ َ ُ ََ َ
َ
َ
اع َو َجتْ َ
ح ُد ُه ،فأ َم َر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بِق ْط ِع يَ ِدها».
َو ِيف لف ٍظ «اكنت امرأة تست ِعري المت
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكنت امرأة من بين خمزوم تستعري املتاع من انلاس احتياال ،ثم جتحده.
ً
مرة ُحليًا فجحدتهُ ،
فو ِج َد عندها ،وبلغ أمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعزم ىلع تنفيذ حد اهلل -تعاىل -بقطع
فاستعارت
ِ
يدها ،واكنت ذات رشف ،ومن أرسة عريقة يف قريش.
فاهتمت قريش بها وبهذا احلكم اذلي سينفذ فيها ،وتشاوروا فيمن جيعلونه واسطة إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يللكمه

يف خالصها ،فلم يروا أوىل من أسامة بن زيد ،فإنه املقرب املحبوب للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلكمه أسامة.
ً
ٍّ
فغضب منه -صىل اهلل عليه وسلم -وقال هل  -منكرا عليه" - :أتشفع يف حد من حدود اهلل"؟

ثم قام خطيبا يف انلاس يلبني هلم خطورة مثل هذه الشفاعة اليت تعطل بها حدود اهلل ،وألن املوضوع يهم الكثري منهم،
فأخُبهم أن سبب هالك من قبلنا يف دينهم ويف دنياهم :أنهم يقيمون احلدود ىلع الضعفاء والفقراء ،ويرتكون األقوياء

واألغنياء ،فتعم فيهم الفوىض وينترش الرش والفساد ،فيحق عليهم غضب اهلل وعقابه.

ثم أقسم -صىل اهلل عليه وسلم -وهو الصادق املصدوق -لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العاملني ابنته فاطمة -أاعذها اهلل
من ذلك -نلفذ فيها حكم اهلل تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أَ َه َّم ُه ْم َ :جلَب هلم َهماًّ.
ْ ْ
• ال َمخ ُزو ِم َّي ِة  :يه فاطمة بنت األسود بن عبد األسد ،بنت أيخ أيب سلمة ،وبنو خمزوم أحد أفخاذ قريش ،وهم من أرشاف تلك القبيلة الرشيفة
فيسمونهم رحيانة قريش.
َ ر
َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ
• َم ْن يُكل ُم؟  :أي من ي ُشفع ِفيها بِرت ِك قط ِع ي َ ِدها.
ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
كلمه إ َّال أ َس َ
امة
• ومن جي
رتئ علي ِه إال أسامة  :ومن يست ِطيع أن ي ِ ِ
ِ َْ
• ح ُّ
ُ
ب  :أي حمبوبِ ِه.
ِ
َ ْ
ب َ :خ َط َ
اختَ َط َ
ب َّ
انلاس.
•ف
• َوأَ ْي ُم اهلل  :هذا يَم ٌ
ني وقَ َسمٌ.
ِ

فوائد احلديث:

ُّ ْ
ر ْ َ ُ
َ ُ َّ
الش َف َ
السلطان.
اع ِة يف احلَد َبعد بُلو ِغ ِه
 .1ام ِتناع
ْ
َ ْ
َ َّ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ك ُم َّ
ار ِق ،فيُق َطع.
الس
ح
ه
م
ك
ح
ة
اري
ع
ال
د
ح
ِ
 . 2أن ج ا ِ
ِ
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ْ َ
َ
ْ َ ُ ُ
َّ
ُ
وج ُ
ُ
وب الْ َع ْدل وال ْ ُم َس َ َ ْ َ
والرشيف أو َ
اسَ ،س َو ً
الو ِضيع ،يف األحاكمِ واحل ُ ُدو ِد ،وفيما ه ْم ُمشرتكون ِفي ِه.
اء ِمنهم ال َ ِغين أو الفقري،
اوا ِة بني انلَّ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
وت ْعطيلها يف َ
أَ َّن إق َ
اوة َّ
ح رق األقو َياء سبب اهلالك َّ
ادل َ
وادل َمار وشق َ
ار ْين.
امة احل ُ ُدو ِد َىلع الض َعفاء
ِ ِ
ِ
ِ
َْ
َ َ ُ َُْ ََ
ر َ
َّ ُ َّ ْ
َ
احلق وتبيينه وتأ ِكيده.
وضيح
جواز المبالغ ِة َ ِيف الالكم ،والتشبيه واتلمثيلِ ،تل ِ
َ
َ
َّ
َْ
للشفاعة عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم  -وقَ ْد َو َق َع ْ
َمنْ َقبَ ٌة ُك ْ َ
ت احلَا ِدثة ِيف فت ِح َمكة.
ُبى ِأل َسامة ،إذ لم يروا أوىل منه
عظيم مزنلة فاطمة -ريض اهلل عنها -عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
تعظيم أمر املحاباة لألرشاف يف حقوق اهلل تعاىل.
االعتبار بأحوال من مىض من األمم وال سيما من خالف أمر الشارع.
دخول النساء مع الرجال يف حد الرسقة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)2955( :
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ُْ ُ
َ ْ َ َْ َ ُ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ ْ َ
َ ُّ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ
َ
ً
أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال :أن تصدق وأنت صحيح شحيح ،ختَش الفقر وتأمل الغىن ،وال تمهل حىت إذا
َ َ
َ َ
َََ
ُُْ َ ُْ َ
لفالن
اكن
وقد
ا،
ذ
ك
ولفالن
ا
ذ
ك
لفالن
ت
بلغت احللقوم قل
ٍ
ٍ
ٍ

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،أي
َ َّ َ
يح ،ختىش الفقر وتَأَ َم ُل الغىن ،وال ُت ْمه ْل حىت إذا بلغت احلُلْ ُق َ
صحيح َشح ٌ
ٌ
الصدقة أعظم ً
وم
أجرا؟ قال« :أن ت َصدق وأنت
ِ
ِ
ِ
ِ
قلت :لفالن كذا ولفالن كذا ،وقد اكن لفالن».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسأهل أفضل الصدقة ،فقال هل :أن تتصدق وأنت صحيح ابلدن شحيح انلفس،

ختاف من الفقر إن طالت بك حياتك ،وتطمع يف ال ِغىن؛ وال تؤخر الصدقة حىت إذا جاءك املوت وعلمت أنك خارج من ادلنيا
قلت لفالن كذا من املال صدقة أو وصية ،ولفالن كذا من املال صدقة أو وصية؛ وقد اكن املال لغريك اذلي يرثك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َّ َ
• ت َصدق  :أصلها :تتصدق.
• الشح  :ابلخل مع شدة احلرص.
ختىش  :ختاف.
•
َْ َ
َ
ْ
• تأمل  :تطمع.
• بلغت احللقوم  :أي :قاربت الروح بلوغ احللقوم.
• احللقوم  :جمرى انلفس.
• قلت لفالن كذا  :املراد :اإلقرار باحلقوق ،أو الوصية ،أو املرياث.
• وقد اكن لفالن  :قد صار هل ذلك.
ُ
• ت ْم ِهل  :تؤخر.
فوائد احلديث:

 .1صدقة الصحة أفضل من صدقة املرض؛ ألن الشح اغلب ىلع اإلنسان يف حال الصحة ،فإذا سمح بها وتصدق دل ذلك ىلع صدق نيته وعظيم
حمبته هلل -تعاىل.-
 .2الرتغيب يف املسارعة إىل اخلريات ،وأداء الصدقات قبل نزول بوادر املوت باإلنسان.

املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

الرقم املوحد)4252( :
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َ ُّ ُ َ َ َ
َ
ْ
َ َ ْ
َ َ
أيكم خلف اْلارج يف أهله وماهل ِبري اكن هل مثل نصف أجر اْلارج
َ

َ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ب َعث إىل بين حلْيَان ،فقال:
ُر
َ ْ
ُ َ
َ َ ُ
واألجر بَين ُه َما».
«يلَنبَ ِعث ِمن لك َر ُجلني أ َح ُدهما،
َ
ُر
َ ْ
ْ
َ
َ ُّ ُ
كم َخلَ َف اخل َ
ار َج يف أه ِله وماهل خبري اكن هل ِمثل نِ َص ِف
ويف رواية« :يلَخ ُر َج ِم ْن لك َر ُجلني َر ُجل» ثم قال للقاعد« :أي
ِ
َ ْ
َ
ارج».
أجر اخل ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يبعث جيشا إىل بين حليان،

وهم من أشهر بطون هذيل.
ً
واتفق العلماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت كفارا ،فبعث إيلهم بعثا يغزوهم (فقال) ذللك اجليش( :يلنبعث من لك
ً

رجلني أحدهما) ،مراده من لك قبيلة نصف عددها( ،واألجر) أي :جمموع احلاصل للغازي واخلالف هل خبري (بينهما) ،فهو
ً
َّ
بمعىن قوهل يف احلديث قبله« :ومن خلف اغزيا فقد غزا» ،ويف حديث مسلم« :أيكم خلف اخلارج يف أهله وماهل خبري اكن

هل مثل نصف أجر اخلارج» ،بمعىن أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن خيرج منهم واحد ،ويبىق واحد خيلف الغازي
َّ
يف أهله ويكون هل نصف أجره؛ ألن انلصف اثلاين للغازي.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ
• يلَنبَ ِعث  :يلخرج.
َ ََ
ْ
َ
ار َج يف أه ِله  :قام فيهم بما اكن يفعله.
• خلف اخل ِ

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

أنه إذا لم يكن حاجة للنفري العام اكن من الواجب أن ينفر بعض املسلمني للجهاد ،ويقيم يف األوطان بعضهم لإلنتاج وتقديم ما حيتاج إيله
الوطن ،من السالح وغريه ،وراعية أرس املجاهدين ،واألجر بينهم سواء.
وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيش املسلمني.
وجوب محاية بيوت املجاهدين ،وحفظ أعراضهم ،وتيسري سبل العيش الكريم ألرسهم.
القائم حبوائج أرس اجلنود اذلين يقاتلون يف سبيل اهلل هل مثلهم من األجر.
َّ
أن من خلف الغازي يف أهله وماهل خبري ،فله نصف أجر الغازي من غري أن ينقص من أجره يشء.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)6366( :
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َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ُ
َْ ََ
َ ُّ َ َّ ُ
أيها انلاس ،ال تتمنوا لقاء العدو ،واسألوا اهلل العافية

ْ َ
َ
َ َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلمِ -يف َبعض أيَّامه اليت ل ِيق فيها
َْ
َ
ْ
َ َّ َ ْ
َ َ
َ
ت الشمس قام ِفيهم ،فقال« :أيُّها انلاس ،ال تتَ َمن ْوا ِلقاء ال َع ُد روَ ،واسألوا اهلل العافية ف ِإذا
العدو انتظر ،حىت إذا مال ِ
َ َّ ْ
ُ َ ْ
َ
َ ْ
اجل َ َّنة حتت ظالل ُّ
اص ُ
السيوف ُث َّم قَال َّ
زنل الكتاب،
م
مهلل
َّ
ا
وسلم:
عليه
اهلل
صىل
يب
انل
ُبواَ ،واعلموا أن
ل ِقيتموهم ف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ ْ
اهزمهمَ ،و ُ
َو ُجمْر َي َّ
انرصنا عليهم».
زاب:
ح
السحابَ ،وهازم األ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب عبد اهلل بن أيب أوىف الصحايب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ليق العدو يف بعض أيامه فانتظر ولم

يبدأ بالقتال إال بعد أن زالت الشمس ،وملا زالت الشمس قام فيهم -واملعتاد أن يكون ذلك بعد الصالة -قام فيهم خطيبا

فنهاهم عن تمين لقاء العدو ملا فيه م ن اإلعجاب بانلفس ،وأن يسألوا اهلل العافية ،ثم قال :فإذا لقيتموهم فاصُبوا .أي إن

حقق اهلل ذلك وابتليتم بلقاء العدو فاصُبوا عند ذلك واتركوا اجلزع ،واعلموا أن لكم إحدى احلسنيني إما أن ينرصكم اهلل
ُ
ىلع عدوكم وتكون لكم الغلبة ،وجيمع اهلل لكم بني قهر العدو يف ادلنيا واثلواب يف اآلخرة ،وإما أن تغلبوا بعد أن بذتلم
املجهود يف اجلهاد فيكون لكم اثلواب األخروي ،أما قوهل :واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف .فمعناه أن اجلهاد يؤدي إىل

اجلنة

ن ثم داع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ربه برشعه املزنل وقدرته الاكملة أن ينرص املسلمني ىلع عدوهم وباهلل اتلوفيق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

يف بعض أيامه  :يف بعض غزواته.
مالت الشمس  :زالت عن وسط السماء.
ال تتمنوا لقاء العدو  :ال تتمنوا القتال؛ ألن املرء ال يعلم ما يؤول إيله األمر.
حتت ظالل السيوف  :يف حضور املعركة وقتال الكفار وجهادهم يف سبيل اهلل.
مزنل الكتاب  :مزنل القرآن.
وجمري السحاب  :حمرك ومسري الغيوم ،بقدرته سبحانه وفيه إِشارة إىل رسعة جريه.
هازم األحزاب  :املجتمعون من أهل الكفر.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اختيار الوقت املناسب للقتال ،فإما أن يكون أول انلهار ،وإال بعد الزوال.
كراهية تَ ر
مين قتال األعداء؛ لعواقبه الوخيمة ،كـ :اجلهل بعاقبة األمر؛ ملا فيه من الغرور وقلة احلزم اجلالب للخذالن واهلزيمة.
سؤال العافية ،ويه شاملة لعافية ادلين وادلنيا واألبدان.
الصُب عند لقاء العدو ،ألنه السبب األكُب يف الظفر واالنتصار.
فضيلة اجلهاد ،وأنه سبب قريب يف دخول اجلنة.
ادلاعء بهذه ادلعوات املناسبات ،عند لقاء األعداء ،كما اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يفعله.
ادلاعء بصفات اهلل اليت تناسب طلب ادلاِع ،لقوهل" :وهازم األحزاب ،اهزمهم".
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ً

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
 تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه
 اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
 االستذاكر البن عبد الُب ،حتقيق سالم حممد عطا ،حممد يلع معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل.2000 - 1421 ، -حتفة األحوذي للمباركفوري  -دار الكتب العلمية  -بريوت.
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َ ْ ُ
ُ ْ ُ
َ
أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم

َْ َ
ُ ُ
َ َّ
اس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِم ْرت أن أس ُجد
احلديث :عن عبد اهلل بن عب ٍ
ْ
ُّ ْ َ َ ْ
َ َْ َ ْ ُ
اجلَبْ َ
ني  ،وأطراف القدمني».
ت
ب
ك
والر
وايلدين،
أنفه
إىل
بيده
وأشار
ة
ه
ىلع
:
م
ظ
ىلع سبع ِة أع
ِ
ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أمر اهلل -تعاىل -نبيه حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -أن يسجد هل ىلع سبعة أعضاء ،يه أرشف أعضاء ابلدن وأفضلها؛ يلكون
ذهل وعبادته هلل ،وقد أمجلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم فصلها يلكون أبلغ يف حفظها وأشوق يف تلقيها:
األوىل منها :اجلبهة مع األنف.

واثلاين واثلالث :ايلدان ،يبارش األرض منهما بطونهما.

والرابع واخلامس :الركبتان.

ً
موجها أصابعهما حنو القبلة.
والسادس والسابع :أطراف القدمني،

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين ُاملفردات:
ُ
• أَ ِم ْرت  :أمرين اهلل ،واألمر :طلب الفعل ممن هو أىلع من املأمور.
ْ ُ
• أعظم  :مجع عظم.
ْ
• اجلَبْ َهة  :أىلع الوجه.
• وأشار بيده إىل أنفه  :ولم يقل واألنف إشارة إىل أنه ليس عضوا مستقال بل تابع للجبهة؛ ألنهما عظم واحد ،ولكن ال بد من السجود
عليهما.
• وايلدين  :الكفني.
• أطراف القدمني  :أصابع القدمني.

فوائد احلديث:

 .1وجوب السجود ىلع هذه األعضاء السبعة مجيعها ،ويف السجود ىلع هذه األعضاء أداء لواجب السجود ،وتعظيم هلل -تعاىل -وإظهار لذلل
واملسكنة بني يديه.
 .2أن األنف تابع للجبهة ،وهو متمم للسجود؛ وعليه فال تكيف اجلبهة بدونه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ً َ
ً
أبرصوها ،فإن جاءت به أبيض سبطا قِضء العينني فهو هلالل بن أمية ،وإن جاءت به أكحل جعدا محش
الساقني فهو لرشيك ابن سحماء

ُ
َ َ
ْ
احلديث :إن ِهالل بن أمية قذف امرأته برشيك ابن َسحماء ،واكن أخا الُباء بن مالك ألمه ،واكن أول رجل الع َن يف
َ ً َ َ ََْْْ
ََ َََ
ني؛
اإلسالم ،قال :فالعنها ،فقال رسول َاهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أبرصوها ،فإن جاءت به أبيض ُس ِبطا ،ق ِِضء العين ِ
ْ
َّ َ ْ
ْ َ َ َ ًْ َْ َ
ني؛ فهو لرشيك بن سحماء» ،قال :فأ ِنبئت أنها جاءت به
َفهو هلالل بن أمية ،وإن جاءت به أكحل جعدا محش الساق ِ
َّ َ ْ
ْ َ َ َ ًْ َْ َ
ني.
أكحل جعدا محش الساق ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن الصحايب هالل بن أمية -ريض اهلل عنه -قذف امرأته بالزنا ،بأنها زنت مع رشيك بن سحماء وقد استبان
ً
محلها ،فأراد أن ينيف عنه الودل باللعان ،ويه شهادات بني الزوجني تكون مؤكدة حبلف ولعن بينهما ملن اكن اكذبا ،ثم إنه -
عليه الصالة والسالم -ذكر عالمات يُعرف بها الودل هل هو ألبيه أو ملن اكن سببا ًيف محلها من الزنا ،فذكر أنه إن اكن شعره
ً
َْ
خللق ِة؛ فهو ألبيه وذلك لوجود الشبه بينهما ،وإن اكن الودل أكحل العينني أي شديد سواد منابت األجفان،
مسرتسال اكمل ا ِ
ٌ
متجعد الشعر فيه اتلواء وتقبض؛ فهو لذلي زنا بها وهو رشيك بن سحماء ،فدل ىلع مرشوعية مالعنة املرأة احلامل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
ً
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم وجاء خمترصا يف بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

العن  :أي قام باللعان ،وهو ً
رشاع شهادات مؤكدات بأيمان الزوجني مقرونة بلعن أو غضب.
أبرصوها  :تأملوها ،وتعرفوا ىلع ودلها ،وتبينوا خلقته.
ً
جاءت به  :أتت بالودل اذلي اكن محال عند اللعان.
َ ْ
َ َ ْ ُ
وخلقته تامة.
سبطا  :من شع ُره مسرتسل -وهو غري اجلعدِ -
ً
أكحل  :هو اذلي لك منابت أجفانه سود ،كأن يف عينيه كحال.
ْ
َجعدا  :يف شعره اتلواء وتقبض.

.1

.2
.3
.4
.5
.6

حقيقة انتقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية ،اليت تكون سببا يف تشابه اذلرية بأبويها ،بواسطة عملية اتلناسل يف انلبات واحليوان،
ومنه اإلنسان.
يدل احلديث ىلع تقديم ظاهر األحاكم الرشعية ىلع القرائن ،اليت لم يعول عليها ،إال إذا فقدت أصول األحاكم ،اليت تبىن عليها القضايا.
صحة اللعان للمرأة احلامل ،وال يؤخر إىل أن تضع ،وإيله ذهب اجلمهور هلذا احلديث.
فيه العمل بالشبه لقوهل( :أبرصوها).
يف احلديث ديلل ىلع أنه ينتيف الودل باللعان.
يف احلديث ديلل ىلع جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة ادلاعية إىل ذلك ،وال يكون ذلك من الغيبة املحرمة.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل
.1427
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث.

الرقم املوحد)58156( :

68

أبغض احلالل إَل اهلل -تعاَل -الطالق
احلديث :عن ابن عمر ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
مباحا؛ الحتياج انلاس إيله عند تعذر العرشة ،إال أنه مبغوض عند اهلل -
أفاد احلديث -إن صح -أن الطالق وإن اكن أصله

تعاىل -وغري حمبوب ،ملا يرتتب عليه من مفاسد وأَضار يف حق الزوجني واألوالد ،ووصف الطالق باحلل ال ينيف عنه الكراهة،
فقد حيل اهلل -تعاىل -شيئا لكنه ال حيبه ملا فيه من األَضار املنافية ملقاصد الرشيعة ،فقصد الرشع من انلاكح استدامته
واحلفاظ ىلع األرس وإجناب اذلرية ،والطالق يؤدي إىل إعدام ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > حكم الطالق
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أبغض  :اسم تفضيل ،بمعىن أشد كراهة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الغرض من انلاكح ابلقاء وادلوام ،وبناء بيت الزوجية ،وتكوين األرسة اليت نواتها الزوجان.
أن الطالق مباح وحالل لكن اهلل يبغضه وال حيبه لكنه أبيح للحاجة.
الطالق هدم هلذا بيت الزوجية ،ونقض دلاعئمه ،وإزالة ملعامله.
الطالق إبطال ملصالح انلاكح املتعددة؛ من تكوين األرسة ،وحصول األوالد ،وتكثري سواد املسلمني ،ويسبب العداوة وابلغضاء بني الزوجني
وأرسهما.
الطالق ال يكون حممودا ،وال تُبز حكمة رشع اهلل فيه ،إال حينما تسوء العرشة الزوجية ،وتفقد املحبة واملودة ،ويكرث الشقاق واخلالف،
ويصعب اتلفاهم واتلالؤم ،وال يمكن االجتماع؛ فحينئذ يكون الطالق رمحة ،ويكون اتلفرق نعمة.
إثبات صفة من صفات اهلل -تعاىل -ويه ابلغض ،وهو بغض يليق جبالهل -سبحانه ،-ودلت عليه أدلة أخرى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي – مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
1985 -م.
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أتانا كتاب عمر بن اْلطاب قبل موته بسنةِّ :
فرقوا بني لك ذي حمرم من املجوس

َ ُ
َ
احلديث :عن جبالة قال :كنت اكتبا ِجل َ ْزء بن معاوية ،ع رم األحنف ،فأتانا كتاب عمر بن اخلطاب قبل موته بسنة ،ف ررقوا
َ
ََْ
اجل ْز َية من املجوس ،حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل
بني لك ِذي حمرمٍ من املجوس ،ولم يكن عمر أخذ ِ
صىل اهلل عليه وسلم -أخذها من جموس َه َجر.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن جبالة قال :كنت اكتبا جلزء بن معاوية ،و اكن وايل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -باألهواز عم األحنف أي :ابن قيس،
فأتانا كتاب عمر بن اخلطاب ،قبل موته بسنة :فرقوا يف انلاكح بني لك ذي حمرم من املجوس ،بمنع املجويس اذليم عن نكاح
ُ َّ
املحرم اكألخت واألم وابلنت؛ ألنه شعار خمالف لإلسالم ،فال ي َمكنون منه ،وإن اكن من دينهم ،ولم يكن عمر أخذ اجلزية
من املجوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخذ اجلزية من جموس

هجر ،وهجر بَلة يف ابلحرين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > املحرمات يف انلاكح
راوي احلديث :جبالة بن عبدة -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
َ
• جموس  :واحدهم" :جمويس" ،منسوب إىل :املجوسية :ملة تطلق ىلع أتباع ادليانة الزرادشتية ،وقد انقرضت ،أو اكدت تنقرض بعد استيالء
املسلمني ىلع بالد فارس.
ْ
اجل ْز َية  :مال يؤخذ من أهل الكتاب لك اعم ،جمازاة عن إقامتهم بدار املسلمني ،وحقن دمائهم ،ومحايتهم ممن يعتدي عليهم.
• ِ
َ
َ
• هجر  :يه ما يسىم اآلن :اإلحساء ،واكنت تلك املقاطعة تسىم :ابلحرين ،واعصمتها هجر ،واآلن اقترص اسم ابلحرين ىلع تلك اجلزر
املعروفة ،ويه املنامة ،واملحرق ،وتوابعهما.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ُ
اجلزية ترضب ىلع املجوس باتفاق ،وال فرق بني جموس هجر وغريهم.
يف احلديث قبول خُب الواحد.
أن الصحايب اجلليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غريه من أقوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأحاكمه وأنه ال نقص عليه يف ذلك.
فعل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يعتُب رشاع؛ ألن العلماء استدلوا بهذا احلديث ىلع أخذ اجلزية.
منع الزواج من املحارم اكألم وابلنت ولو وقع من املجويس اذليم ؛ ألنه شعار خمالف لإلسالم ،فال يمكنون منه ،ويفرق بينهم إن وقع.
ًّ
خمتصا بالكتابة.
جواز أن يتخذ الوايل اكتبًا
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل 1422ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق ،الرياض ،الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،يلع القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه.2002 -
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري،أمحد بن يلع بن حجر ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام
بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،وعليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

الرقم املوحد)64630( :
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أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودراهمك ،فهو لك

ر ُ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« :-أنه اكن يسري ىلع مجل فأعيا ،فأراد أن ي ُ َسيبَه .فلحقين انليب -
ْ
َ ْ ُ
رس مثله .ثم قال :ب ْعنيه بأُوقيةُ .
صىل اهلل عليه وسلم -فداع يل ،وَضبه ،فسار سريا لم ي َ ْ
قلت :ال .ثم قال :بِع ِنيه .ف ِبعتُه
ِ ِ ِ
ِ
ََ
َُْ َُ
بأوقية ،واستثنيت محالنه إىل أهيل .فلما بلغت :أتيته باجلمل .فنقدين ثمنه .ثم رجعت .فأرسل يف إثري .فقال :أتر ِاين
َ
َماكستُك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودراهمك ،فهو لك».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

اكن جابر بن عبد اَّلل -ريض اهلل عنهما -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف إحدى غزواته ،واكن راكبا ىلع مجل قد هزل

فتعب عن السري ومسايرة اجليش حىت إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه ،لعدم نفعه .واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من
ْ ً
ً
رأفته بأصحابه وبأمته يميش يف مؤخرة اجليوشِ ،رفقا بالضعيف ،والعاجز ،واملنقطع ،فلحق جابرا وهو ىلع بعريه اهلزيل ،فداع
ً
ً
ً
هل وَضب مجله ،فصار َضبه الكريم الرحيم قوة وعونا للجمل العاجز ،فسار سريا لم يرس مثله .فأراد -صىل اهلل عليه وسلم-

من كرم خلقه ولطفه تطييب نفس جابر وجماذبته احلديث املعني ىلع قطع السفر ،فقال :بعنيه بأوقية .فطمع جابر -ريض اهلل
عنه  -بفضل اهلل َ
وع ِل َم أن ال نقص ىلع دينه من االمتناع من بيعه للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ألن هذا لم يدخل يف الطاعة
الواجبة ،إذ لم يكن األمر ىلع وجه اإللزام ،ومع هذا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أاعد عليه الطلب فباعه إياه باألوقية
واشرتط أن يركبه إىل أهله يف املدينة ،فقبل -صىل اهلل عليه وسلم -رشطه ،فلما وصلوا أتاه باجلمل ،وأعطاه انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -اثلمن ،فلما رجع أرسل يف أثره فرجع إيله وقال هل :أتظنين بايعتك طمعا يف مجلك آلخذه منك؟ خذ مجلك
ودراهمك فهما لك .وليس هذا بغريب ىلع كرمه وخلقه ولطفه ،فله املواقف العظيمة -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > الرشوط يف ابليع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :نكاح اثليب وابلكر  -كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• فأعيا  :فتعب.
• ُأن يسيبه  :أن يطلقه ،وليس املراد أن جيعله سائبة حيرم أن يركبه أحد ،كما اكن يفعل يف اجلاهلية؛ ألن ذلك ال جيوز يف اإلسالم.
ً
درهما.
• بأوقية  :يف رواية أخرى أنها أوقية من ذهب ويه أربعون
ُ َ
• محْالنه  :بضم املهملة -محله إياي.
• فنقدين ثمنه  :أفرز ثمنه يل.
• أتراين  :بضم اتلاء الفوقية :أتظنين.
• ماكستك  :من املماكسة ويه املحاولة يف انلقص من اثلمن.
فوائد احلديث:

 .1أن األحسن للقائد واألمري أن يكون يف مؤخرة اجليش والقافلة ،انتظارا للعاجزين واملنقطعني.
ً
َ
ْ
 .2رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ورأفته بأمته.فحني رأى جابرا ىلع هذه احلال ،أاعنه بادلاعء  ،وَض ِب اجلمل اذلي صار قوة هل ىلع السري
بإذن اهلل -تعاىل.-
ًّ
 .3معجزة كُبى من معجزاته -صىل اهلل عليه وسلم -ناطقة بأنه رسول اَّلل حقا ،إذ يأِت ىلع هذا اجلمل العاجز املتخلف ،فيرضبه فيسري ىلع إثر
الرضب هذا السري احلسن ويلحق باجليش.
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.4
.5
.6
.7

ً
ً
أن امتناع جابر من بيع اجلمل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف مثل هذه القصة ،ال ُي َعد ً
إثما وعقوقا وتراك لطاعته ،فإن هذا ليس ىلع
وجه اإللزام واتلحتيم ،وإنما ىلع وجه اتلخيري والرتغيب.
ً
جواز ابليع واستثناء نفع املبيع ،إذا اكن انلفع املستثىن معلوما.
جواز ابليع والرشاء من اإلمام لرعيته.
استحباب زواج ابلكر إال إذا اكن هناك حكمة من زواج اثليب؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سأهل عندما قال جابر هل تزوجت( :أبكرا
أم ثيبا؟) قال :بل ثيبا .قال( :فهال بكرا تالعبها وتالعبك؟) .قال :إن أيب ترك يل تسع أخوات فكرهت أن آتيهن بمثلهن وأحببت أن
تمشطهن وتقوم عليهن.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
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أتردين عليه حديقته اليت أصدقك؟ قالت :نعم ،فأرسل إيله فردت عليه حديقته ،وفرق بينهما ،قال :فاكن
ذلك أول خلع اكن يف اإلسالم

احلديث :عن سهل بن أيب حثمة -ريض اهلل عنه -قال :اكنت حبيبة ابنة سهل حتت ثابت بن قيس بن شماس األنصاري
ً
ً
دميما ،فجاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،إين ال أراه فلوال خمافة اهلل
فكرهته ،واكن رجال
َ
ْ َ
ََ َ ْ ُ
قك؟" قالت :نعم،
عز وجل -لزبقت يف وجهه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أت ُردين عليه حديقته اليت أصد ُِ ْ
َ َ
فأرسل إيله فردت عليه حديقته ،وف َّرق بينهما ،قال :فاكن ذلك أول خل ٍع اكن يف اإلسالم.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

اكنت الصحابية حبيبة ابنة سهل -ريض اهلل عنها -زوجة ثلابت بن قيس -ريض اهلل عنه ،-لكنها كرهت مقامه من أجل قبح
منظره ،وقالت :لوال خمافة اهلل تلفلت يف وجهه ،لكنها امتنعت من ذلك لعلمها باتلحريم ،وعرض عليها رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أن ترد عليه حديقته اليت اكنت مهرا هلا ،فتم ذل ك واختلعت منه ألنه ال مصلحة يف بقائها معه ،فاكن أول خلع

يف اإلسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اخللع
راوي احلديث :سهل بن أيب حثمة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
دميما  :ادلمامة القبح.
•
ُ
• بلصقت  :بصقت لفظت ما يف فيم من الريق.

فوائد احلديث:

 .1هذا احلديث أصل يف اخللع من جهة السنة انلبوية.
 .2أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج ،إما لسوء عرشته معها ،أو دمامته ،أو حنو ذلك من األمور املنفرة ،اليت ال تعود إىل نقص يف
ادلين ،فإن اعدت إىل نقص يف ادلين ،وجب طلب الفراق.
 .3قيد بعض العلماء اإلباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها حيبها ،فإن اكن حيبها ،فيستحب هلا الصُب عليه.
 .4أن املرأة إذا طابلت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب باملهر اذلي أعطاها إياه.
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املصادر واملراجع:

 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي  -دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة. سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل.1427
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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أتريدين أن ترجيع إَل رفاعة؟ ال ،حىت تذويق عسيلته ،ويذوق عسيلتك

ً
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :جاءت امرأة رفاعة القريظ إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت:
ُ ْ
كنت عند رفاعة القريظ فطلقين َف َب َّ
ت طاليق ،فزتوجت بعده عبد الرمحن بن َّ
الزبري ،وإنما معه مثل هدبَ ِة اثلَّ ْو ِب ،فتبسم
َْ
َُ
َْ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقال :أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال ،حىت تذويق ُع َسيلتَه ،ويذوق ُع َسيلتَ ِك،
َْ
قالت :وأبو بكر عنده ،وخادل بن سعيد بابلاب ينتظر أن يؤذن هل ،فنادى :يا أبا بكر ،أال تسمع إىل هذه :ما جت َه ُر به
عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فأخُبته أنها اكنت زوجا لرفاعةَّ ،
فبت طالقها
باتلطليقة األخرية ،ويه اثلاثلة من طلقاتها ،وأنها تزوجت بعده عبد الرمحن بن َّ
الزبِري ،فادعت أنه لم يستطع أن يمسها ألن
ْ
َ
ذكره ضعيف ِرخو ،ال ينترش.
فتبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم من جهرها وترصحيها بهذا اذلي تستيح منه النساء اعدة ،وفهم أن مرادها ،احلكم هلا
بالرجوع ِإىل زوجها األول رفاعة .حيث ظنت أنها بعقد انلاكح من عبد الرمحن قد حلت هل.

ولكن انليب صىل اهلل عليه وسلم أىب عليها ذلك ،وأخُبها بأنه البد حلل رجوعها إىل رفاعة من أن يطأها زوجها األخري.

واكن عند انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر ،وخادل بن سعيد ،بابلاب ينتظر اإلذن بادلخول فنادى خادل أبا بكر ،متذمرا

من هذه املرأة اليت جتهر بمثل هذا الالكم عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،لك هذا ،ملا هل يف صدورهم من اهليبة واإلجالل
هل صىل اهلل عليه وسلم وريض َ
اَّلل عنهم وأرضاهم ،ورزقنا األدب معه ،واالتباع هل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق الرجيع وابلائن
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• امرأة رفاعة  :زوجته تميمة -باتلصغري -بنت وهب أيب عبيد.
• القريظ  :بضم القاف -نسبة إىل قريظة بطن من ايلهود.
• فبت طاليق  :بتشديد اتلاء املثناة ،أصله :القطع ،واملراد طلقها الطلقة األخرية من الطلقات اثلالث ،كما يف صحيح مسلم "فطلقها آخر ثالث
تطليقات.
َّ
• عبد الرمحن بن الزبري  :بفتح الزاي ،بعدها باء مكسورة ،ثم ياء ،ثم راء صحايب.
َ
َ
• هدبة  :بضم اهلاء ،وإساكن ادلال .بعدها موحدة :يه طرف اثلوب اذلي لم ينسج ،شبهوها بهدب العني .أرادت أن ذكره ،يشبه اهلدبة يف
االسرتخاء وعدم االنتشار.
ً
ً
ً
• فتبسم رسول اهلل  :تعجبا منها إما ترصحيا بما يستيح النساء من اتلرصيح به اغبلا ،وإما لضعف عقل النساء لكون احلامل ىلع ذلك شدة
بغضها للزوج اثلاين وحمبتها للرجوع إىل الزوج األول.
• عسيلته  :بضم العني وفتح السني ،تصغري عسلة ،ويه كناية عن اجلماع ،شبه ذلته بذلة العسل وحالوته.
• وأبو بكر  :عند انليب صىل اهلل عليه وسلم.
• وخادل بن سعيد  :ابن العاص بن خادل القريش األموي الصحايب.
• بابلاب  :خارج احلجرة ،فذللك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدا لصورة احلال ،لكن أبو بكر ملا رأى تبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم لم
يزجرها.
• ما جتهر به  :ما ترفع به صوتها.

فوائد احلديث:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أنه ال حيل بعد هذا ابلت وهو الطلقة اثلاثلة أن ينكحها زوجها ،اذلي بت طالقها إال بعد أن تزتوج غريه ،ويطأها الزوج اثلاين ،فيكون املراد
َ َ
كح زوجا َغ ْ َ
ري ُه } الوطء يف عقد نكاح ،ال جمرد العقد قال ابن املنذر :أمجع العلماء ىلع اشرتاط اجلماع تلحل لألول،
بقوهل تعاىل{ :حىت تن ِ
فال حتل هل حىت جيامعها اثلاين.
املراد بالعسيلة ،الذلة احلاصلة بتغيب احلشفة ولو لم حيصل إنزال َمين ،وعليه إمجاع العلماء ،فالبد من اإليالج ألنه مظنة الذلة.
أنه البد من االنتشار ،وإال لم حتصل الذلة املشرتطة.
أنه ال بأس من اتلرصيح باألشياء اليت يستيح منها للحاجة ،فقد أقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،وتبسم من الكمها.
حسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وطيب نفسه.
ر
قال عياض :اتفق اكفة العلماء ىلع أن للمرأة حقا يف اجلماع ،فيثبت اخليار هلا إذا تزوجت املجبوب واملمسوح جاهلة بهما ،ويرضب لل ِعنني
أجل سنة الحتمال زوال ما به.واملجبوب مقطوع اذلكر ،واملمسوح من ودل وليس هل ذكر ،و العنني العاجز عن اجلماع.
ال بأس أن تسأل املرأة وعند املفيت من يسمع من الرجال ليستفيد اجلميع ،فإنها استفتت والصديق حاَض يسمع ،وخادل بن سعيد يسمع.
ويف احلديث ما اكن الصحابة عليه من سلوك األدب حبرضة انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنكارهم ىلع من خالف ذلك بفعله أو قوهل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
 خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيعمؤسسة اجلرييس.
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أتصِّل املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار ،قال :إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها

احلديث :عن أم َسلَمة -ريض اهلل عنها -أنها سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أتُصيل املرأة يف د ْرع ِ َ
ومخار ليس
ِ
َ
ر ُ
ً
ُ
عليها َ
ادل ْرع َسابِغا يُغطي ظهور قدميها».
إزار ،قال« :إذا اكن
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
ومخار من غري أن تأت ِزر بثوب؟
تسأل أم سلمة -ريض اهلل عنها :-هل جيوز للمرأة أن تصيل يف ثوب واحد ِ
َ
ر ُ
ً
ُ
ادل ْرع َسابِغا يُغطي ظهور قدميها" أي :ال بأس بذلك :برشط أن يكون اثلَّوب اذلي
فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا اكن
َ
َ َ
َ
َ
تلبسه ضا ِفيا يُغطي مجيع بَدنها من أعاله إىل أسفله بما يف ذلك القدمان.
ر
َ ََ ْ
السابغ َ
ت عورتها يف َّ
وغطت خبمارها رأسها وشعرها ُ
قد َميْ َهاَّ ،
غطت املرأة بد ْرعها َّ
وعليه :فإذا َّ
الصالة ،فتصيل
وعنقها ،فقد سرت
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ٌ
ولو لم يكن عليها ٌ
إزار ،أو رسوال حتت ِد ْر ِعها ،وإن اكن األكمل واألفضل أن يكون عليها ثالثة أثواب ،درع ومخار وإزار.
أما الوجه فيباح كشفه يف الصالة حيث لم يأت ديلل بتغطيته ،واملراد حيث ال يراها أجنيب ،فهذه عورتها يف الصالة ،وأما
عورتها بانلظر إىل نظر األجنيب إيلها فلكها عورة.

واحلديث ضعيف ،ولكنه صح من الكم أم سلمة -ريض اهلل عنها.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ َ ُ
سرت جسمها من اعتقهاَّ ،
د ْرع ُ :
حىت ر
يغطي قدميها.
المراد به هنا :قميص املرأة اذلي ي
ِ
َ
َّ
َّ ْ
مخار املرأة ،اذلي ُت َغ رطي به رأ َسها ُ
اتل ْغطية؛ ومنهَ ِ :
َِ
خمري ،وهوَّ :
وعنقها.
اتل
من
:
ار
مخ
ِ
ِ
ثوب ُحييط بانلرصف ْ
اإلزارٌ :
إزار َ :
َ
األسفل من َ
ابلدن.
ً
ً
ً
ساترا لظهور قدميها.
َسابِغا  :أي :واسعا،

.1
.2
.3
.4
.5

حرص أم سلمة -ريض اهلل عنها -ىلع اتلفقه يف ر
ادلين.
َ
بيان ما تلبسه املرأة يف الصالة.
عدم اشرتاط اإل َزار للمرأة إذا اكن اثلوب يُغطي مجيع بدنها.
أن مجيع بَدن املرأة عورة يف الصالة غري وجهها ،إذا لم يكن حوهلا رجال أجانب ،فإن اكن حوهلا رجال أجانب وجب عليها تغطيته.
َ
َ
َ
َ
َ
جواز نزول ثوب املرأة إىل أسفل من الكعبني؛ ألنه من َضورة تغطية القدم أن يزنل دون الكعب.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل1427 ،ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1435ـه2014 -م.
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أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل أعىم ،فقال :يا رسول اهلل ،إنه ليس يل قائد يقودين إَل املسجد،

فسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرخص هل فيصِّل يف بيته ،فرخص هل ،فلما وىل داعه ،فقال :هل
تسمع انلداء بالصالة؟ قال :نعم ،قال :فأجب

َ
ٌُ ْ
َُ ُ
رجل أع َىم ،فقال :يا رسول اهلل ،إنه ليس يل قائد يقودين
احلديث :عن أيب هريرة ،قال :أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ر
َ
َ َّ
ر
ْ
َّ َّ َ
وىل د َاعه ،فقال« :هل
فرخص هل ،فلما
إىل املسجد ،ف َسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُ َرخص هل فيصيل يف بَي ِته،
ر
فأجب».
تسمع انلداء بالصالة؟» قال :نعم ،قالِ « :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ٌُ ْ
رجل أع َىم إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال يا رسول اهلل إنين رجل أعىم ليس عندي من يساعدين ويأخذ بيدي
أىت
إىل املسجد ،يف الصلوات اخلمس ،يريد أن يرخص هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ترك اجلماعة فرخص هل ،فلما أدبر ناداه
وقال :هل تسمع األذان بالصالة؟ قال :نعم .قال :فأجب ُ
المنادي بالصالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

 .1وجوب صالة اجلماعة؛ ألن ُّ
الرخصة ال تكون إال من يشء الزم وواجب ،ثم إن قوهل" :أجب" هذا أمر واألصل أن األمر للوجوب.
 .2وجوب صالة اجلماعة ىلع األعىم ولو لم يكن هل قائد يقوده للمسجد.
ُ
 .3تربية املفيت ىلع ترك االستعجال يف الفتيا وأنه ينبيغ عليه أن يستفصل من حال السائل قبل إصدار الفتوى.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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أِت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برجل قد َشب ً
مخرا ،قال« :ارضبوه»

ُ
َ
رشب مخرا ،قال« :اَضبوه».
قد
برجل
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
ِت
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :أ
ِ
ِ

قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده ،والضارب بنعله ،والضارب بثوبه ،فلما انرصف ،قال بعض القوم :أخزاك اهلل ،قال:
ُ
«ال تقولوا هكذا ،ال ت ِعينُوا عليه الشيطان».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن الصحابة -ريض اهلل تعاىل عنهم -جاءوا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برجل قد رشب اخلمر ،فأمر انليب

صىل اهلل عليه وسلم -برضبه فرضبه الصحابة ،فبعضهم َضبه بيده دون استعمال أداة أخرى من أدوات الرضب ،ومنهمالضارب بنعله وهذا من اتلنكيل به ومنهم الضارب بثوبه ،ولم يستعملوا السوط اذلي هو أداة احلد يف الرضب ،وجاء يف رواية
ً
أنه أمر عرشين رجال فرضبه لك رجل جَلتني باجلريد وانلعال ،وهذا يفرس أن اجلَل أربعني ،وما جاء عن اخللفاء الراشدين
من زيادة ىلع ذلك فهو تعزير راجع لإلمام.

ثم ملا فرغ انلاس من َضبه ،داع عليه بعضهم بقوهل  " :أخزاك اهلل" أي :داع عليه باخلزي ،وهو اذلل واملهانة والفضيحة بني

انلاس ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تقولوا هل هكذا ال تعينوا عليه الشيطان"؛ ألنهم إذا دعوا عليه باخلزي ربما
استجيب هلم ،فبلغ الشيطان مأربه ،ونال مقصده ومطلبه ،وحىت ال ينفر العايص وقد حد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أخزاك اهلل  :أهانك وأذلك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

حصول حد شارب اخلمر بالرضب بايلد وأطراف اثلوب واجلريد وانلعال.
احلدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه احلد اكن كفارة هل.
أسلوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف توجيه العصاة بعدم تعيريهم أو سبهم ،مما جيعل ذلك أدىع إىل استجالبهم إىل ترك املعايص.
ً
ال ينبيغ للمسلم أن يكون عونا للشيطان ىلع أخيه املسلم إذا فرط يف حق من احلقوق.
ىلع املسلمني أن حيرصوا ىلع رد العصاة إىل جانب احلق و الصواب.
مرتكب الكبرية ال يكفر بها ثلبوت انليه عن لعنه ،واألمر بادلاعء هل.
فيه ديلل ىلع أن اإلنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه يف ادلنيا ،فإنه ال جيوز نلا أن ندعو عليه باخلزي والعار ،بل نسأل اهلل هل اهلداية ،ونسأل
اهلل هل املغفرة.
فيه حتريم رشب اخلمر وأن من رشبها عوقب.
فيه الرفع إىل ويل األمر إذا اقتىض األمر ذلك.
ادلاعء للعايص بعد إقامة احلد علية باتلوفيق وانلجاة من اخلذالن.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3262( :
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أِت عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -يف رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا ،فتويف قبل أن يدخل بها ،فقال
عبد اهلل :سلوا هل جتدون فيها أثرا؟ قالوا :يا أبا عبد الرمحن ،ما جند فيها -يعين ً
أثرا -قال :أقول برأيي فإن
اكن صوابا فمن اهلل

ُ
ِت عبد اهلل يف رجل تَ َ
احلديث :عن علقمة ،واألسود ،قاال :أ ِ َ
زوج امرأة ولم يَفرض هلا ،فتُويف قبل أن يَدخل بها ،فقال
ُ
عبد اهللَ :سلوا هل جتدون فيها أثرا؟ قالوا :يا أبا عبد الرمحن ،ما جند فيها  -يعين أثرا  -قال :أقول برأيي فإن اكن صوابا
ْ
َ
َْ
َّ
كمه ِر نسائها ،ال َوك َس وال ش َط َط ،وهلا املرياث ،وعليها ال ِعدة» ،فقام رجل ،من أشجع ،فقال :يف مثل هذا
فمن اهلل« ،هلا
ْ
اش ٍق تزوجت رجال ،فمات قبل أن يَدخل بها،
قىض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فينا ،يف امرأة يقال هلا ِبر َوع بنت َو ِ
«فقىض هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمثل َصداق نسائها ،وهلا املرياث ،وعليها الع َّدة» فرفع عبد اهلل يَديْه َّ
وكُب.
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن املرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق مجيع املهر ،وإن لم يقع منه دخول وال خلوة ،وإن
َّ
َّ
اكنت لم َّ
يسم هلا مهر -أي لم حيدد -فلها مهر مثلها من قراباتها ،ودل احلديث أيضا أن َعليها ال ِعدة بما أنه قد حصل عقد
َّ
انلاكح ،فإذا تويف زوجها ،فعليها عدة الوفاة واإلحداد ،ولو لم حيصل دخول وال خلوة ،كما أنها ترث منه؛ ألنها زوجة بعصمة
زوجها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
َ
راوي احلديث :األ ْس َو ِد بن يزيد انلخيع -رمحه اهلل-
َْ َ
َعلق َمة بن قيس انلخيع -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

لم َي ْفرض هلا  :لم يُلزم نفسه ً
مهرا معني املقدار.
ِ
ِ
ال وكس  :بفتح الواو ،فسكون الاكف ،ثم سني مهملة ،أي :ال نقصان ،واملعىن :ال ينقص عن مهر نسائها.
شطط  :الشطط :اجلَور والظلم ،أي :ال جيار ىلع الزوج بزيادة مهرها ىلع نسائها.
فمات قبل أن يدخل بها  :مات قبل أن جيامعها.
بمثل صداق نسائها  :أقاربها من النساء كأختها وعمتها ،وينظر إىل من هو مثلها يف دينها وعقلها وحنو ذلك.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن املرأة تستحق كمال املهر وإن لم ي ُ َّ
سم ،وذلك يف حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها وال خال بها ،وإذا لم حيدد املهر فاذلي تستحقه مهر املثل.
ُ ُّ
َّ
َّ
خيل بصحة انلاكح؛ فإنه يصح ولو لم يسم.
أن عدم ذكر املهر يف العقد أو قبله ،ال ِ
َّ
َّ
أنه البد من وجود الصداق يف انلاكح ،وأن عدم ذكره ال جيعل عقد انلاكح عقد تُبع ال عوض فيه.
ً
َ
فرض هلا صداقا فيجب هلا مهر املثل ،وجتب عليها العدة .وأنها ترث من زوجها ذلك.
أن املرأة اليت مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم ي ِ
َّ
ما اكن عليه ابن مسعود -ريض اَّلل عنه -من الورع ،حيث امتنع عن الفتوى بال نص.
َّ
ٌ
توفيق من اَّلل -تعاىل ،-فينبيغ الشكر عليه ،وأن خطأه من تلبيس الشيطان ،وال يُنسب إىل الشارع.
أن إصابة احلق
أن املجتهد إذا أخطأ ال لوم عليه ،بل يُعذر يف ذلك ،حيث إن هل ً
أجرا باجتهاده.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية سنن الرتمذي ،ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه سنن ابن ماجه ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية1406 ، مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـهَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ،دار آل بروم  ،الطبعة :األوىل نيل األوطار للشواكين  ،ت :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،هَ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58106( :
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ُ َّ
أتيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف قب ٍة هل محراء من أدم ،فخرج بالل بوضوء فمن ناضح ونائل

ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َّ
ايئ -ريض اهلل عنه -قال« :أَتَ ُ
اَّلل ُّ
الس َو ِ ر
يت انلَ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو
ب ب ِن عب ِد ِ
احلديث :عن أيب جَحيفة وه ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ُ َّ َ ُ َ َ َ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليه
يف قب ٍة هل محراء ِمن أدمٍ  ،قال :فخرج بِالل بِوضوءٍ ،فمن ن ِ
اض َ ٍح ونائِ ٍل ،قال َ:فخرج ِ
َ َ َ َّ َ َّ
َ َ
َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
ُ َّ ٌ َ َ ُ َ َ ر َ ُ
ََ
وشماال:
حلة محر
اء ،كأين أنظ ُر إىل بي ِ
اض ساقي ِه ،قال :فتوضأ وأذن بِالل ،قال :فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ،يقول ي ِمينا ِ
ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ر
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ َّ
يح ىلع الصالة؛ يح ىلع الفالح .ثم ركزت هل عزنة ،فتقدم وصىل الظهر ركعتني ،ثم لم يزل ي ِصيل ركعتني حىت رجع إِىل
َ َ
الم ِدينة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نازال يف األبطح يف أىلع مكة ،فخرج بالل بفضل وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
ً
وجعل انلاس يتُبكون به ،وأذن بالل .قال أبو جحيفة :فجعلت أتتبع فم بالل ،وهو يلتفت ً
يمينا وشماال عند قوهل" :يح ىلع
الصالة يح ىلع الفالح" ليسمع انلاس حيث إن اجلملتني حث ىلع امليجء إىل الصالة ،ثم ُر ِك َزت للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-

رمح قصرية تلكون سرتة هل يف صالته ،فصىل الظهر ركعتني ،ثم لم يزل يصيل الرباعية ركعتني حىت رجع إىل املدينة ،لكونه
ً
مسافرا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوضوء  -السرتة يف الصالة  -املناقب  -اللباس  -فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ب بن عبد اهلل ُّ
السوايئ -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ
• ُق َّبة َ ُ
هل َمح َر َ
اء ِمن أدمٍ  :األدم اجلَل املدبوغ ،والقبة يه اخليمة.
• بِ َو ُضو ٍء  :يعين املاء.
َّ ٌ
• ُحلة  :ال تكون إال من ثوبني ،إزار ورداء أو غريهما وتكون ثوبا هل بطانة.
َ
َ
اض ٍح ونائِ ٍل  :انلضح :الرش ،واملراد هنا األخذ من املاء اذلي توضأ به انليب صىل اهلل عليه وسلم للتُبك.وانلائل :اآلخذ ممن أخذ من
• فمن ن ِ
وضوئه عليه الصالة والسالم.
َ
ََ َ َ
• أتت َّب ُع ف ُاه ه ُهنَا وه ُهنَا  :ظرفا ماكن ،واملراد يلتفت جهة ايلمني وجهة الشمال يلبلغ من حوهل.
ٌَََ
زنة  :رمح قصري ،يف طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال هلا :زج.
•ع
• َّ
يح  :أقبلوا.
َ َ
• الفالح  :الفوز باملطلوب وانلجاة من املرهوب.
ُ َّ َ َ َ
زل يُص ريل َر َ
كعتَني  :استمر يصيل ركعتني ألجل السفر ،يعين :يف الصالة الرباعية ،ويه :الظهر ،والعرص ،والعشاء.
• ثم لم ي
ِ

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

مرشوعية اتلفات املؤذن يمينا وشماال عند قوهل( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح) واحلكمة يف هذا تبليغ انلاس يلأتوا إىل الصالة؛ ألن هاتني
اجلملتني نداء وخماطبة للناس ،وما عداهما ذكر هلل تعاىل؛ ذللك خصتا باالتلفات.
مرشوعية قرص الرباعية إىل ركعتني يف السفر.
ً
املسافر يقرص وإن اكن يف بَل تزوج فيه ،أو استوطنه سابقا.
مرشوعية السرتة أمام املصيل ولو يف مكة.
شدة حمبة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وتُبكهم بآثاره ،وهذا اتلُبك خاص به -صىل اهلل عليه وسلم.-
تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث اكن خميمه تلك القبة الصغرية من اجللود.
جواز لبس احللة احلمراء الغري اخلالصة يف احلمرة.
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 .8جواز تشمري الرجل ثوبه عن ساقيه السيما يف السفر.
 .9الساقني ليسا من العورة.
 .10مرشوعية األذان يف السفر.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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أتيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يستاك بسواك رطب ،قال :وطرف السواك ىلع لسانه ،وهو يقول :أع،
أع ،والسواك يف فيه ،كأنه يتهوع

يت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ي َ ْستَ ُ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال(( :أتَ ُ
اك ب ِ ِس َواك َر ْطب،
ُ ْ ُ ْ
َّ َ
ع ،ر
وط َر ُف ر
قالَ :
والس َواك يف ِفيه ،كأنه يتَ َه َّوع)).
الس َواك ىلع لسانه ،وهو يقول :أع ،أ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو موىس األشعرى -ريض اهلل عنه :-أنه جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو يستاك بسواك رطب؛ ألن إنقاءه
أكمل؛ فال يتفتت يف الفم؛ فيؤذى ،وقد جعل السواك ىلع لسانه ،وبالغ يف التسوك ،حىت كأنه يتقيأ.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوضوء  -الصالة  -انلاكح.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
ملحوظة :لفظه أخذ من اجلمع بني الصحيحني للحميدي.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َأتيْ ُ
َّ
انليب  :جئت إيله ،ولم يعلم مىت اكن هذا امليجء.
ت
ي َ ْستَاك  :يدلك فمه بالسواك.
ُىلع ُلسانه  :ىلع طرف لسانه من داخل.
ْ ْ
أع أع  :حاكية صوت املتىقء ،أصلها هع هع ،فأبدلت همزة.
يف فيه  :يف فمه.
ُّ
كأنه يتَ َه َّوع  :اتلهوع :اتلقيؤ بصوت.

 .1مرشوعية السواك بالعود الرطب ،وأن السواك من العبادات والقربات.
 .2جواز التسوك يف حرضة انلاس.
 .3مرشوعية أن يستعمل السواك يف لسانه ،يف بعض األحيان ،كما يكون ىلع اللثة واألسنان.
 .4مرشوعية املبالغة يف التسوك؛ ألن يف املبالغة كمال اإلنقاء.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ْ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ ِّ َ
أحفوا الشوارب وأعفوا اللح

ر
َ ُْ
ُْ
َّ َ
ار َب وأعفوا الل ََّح».
احلديث :وعن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أحفوا الشو ِ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َْ
َ
ُ
اربه وال يرتكه أكرث من أربعني يوما ما لم يفحش؛ ملا رواه مسلم عن أنس -
معىن احلديث :أن المسلم مأمور باألخذ من ش ِ
ُر
َ
"وقت نلا يف ق رص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة"
ريض اهلل عنه:-
َ َّ
ً
ً
َ
ويف رواية أيب داود" :وقت نلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حلق العانة وتقليم األظفار وقص الشارب أربعني يوما مرة"
َ
َّ
اربه فليس ِمنا" ،وصححه الشيخ األبلاين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته
وقد وقع عند أمحد والنسايئ" :من لم يأخذ من ش ِ
( )1113/2برقم (.)6533
َ
ر
َْ
فيتأكد األخذ من الشارب ،سواء ِحبَفه حىت يبْ ُد َو بياض اجلَل أو بأخذ ما زاد ىلع الشفه مما قد يعلق به الطعام.
َ
َّ
" وإعفاء اللحية "واللحية  :قال أهل اللغة :إنها شعر الوجه واللحيني يعينَ :
الع َوارض وش َعر اخلَديْ ِن فهذه لكها من اللحية.
َّ ٌ
واملقصود من إعفائها :تركها ُم َوف َرة ال يتع رض هلا حبلق وال بتقصري ،ال بقليل وال بكثري؛ ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو
اتلوفري ،فاعفوها وكرثوها ،فاملقصود بذلك :أنها ترتك وتوفر ،وقد جاءت األحاديث الكثرية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ فقد جاء بلفظ " :وفروا" وبلفظ " :أرخوا " وبلفظ " :أعفوا ".
ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم َ
اتلعرض هلا.

وقد اكن من اعدة الفرس قص اللحية ،فنىه الرشع عن ذلك ،كما يف ابلخاري من حديث ابن عمر بلفظ " خالفوا املرشكني."..

وهذا األمر مع تعليله بمخالفة املرشكني يدل ىلع وجوب إعفائها ،واألصل يف التشبه اتلحريم ،وقد قال صىل اهلل عليه وسلم:

(من تشبه بقوم فهو منهم).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:
• أحفوا الشوارب  :قصوا ما طال من الشفتني.
ر
• أعفوا اللَّح  :ال تقصوا منها شيئا.
فوائد احلديث:

 .1حتريم حلق اللحية أو تقصريها ووجوب إعفائها ،خبالف الشارب ،فإنه يؤخذ منه.
َّ
 .2وجوب األخذ من الشارب وعدم جواز تركه ،سواء باألخذ من أسفله مما ييل الشفة أو بتخفيفه لكه.
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املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430هتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة
املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م.
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أحلت لكم ميتتان ودمان ،فأما امليتتان :فاحلوت واجلراد ،وأما ادلمان :فالكبد والطحال

ُ َّ ْ
َ ََْ
ان
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِحلت لكم ميتت ِ
َ َْ َ ُ ُْ ُ
ادل َ
َََ
وت ،وأما َّ
ان :فالكبد والطحال».
م
ان ،فأما امليتتان :فاجلراد واحل
ِ
ودم ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب ابن عمر حبكم رشِع فقيه يتعلق حبل أكل بعض األشياء األول :حتليل أكل ميتة اجلراد واحلوت ،واثلاين :حل أكل
نوعني من ادلماء وهما :الكبد والطحال ،وهذان احلكمان مستثنيان من حتريم أكل امليتة وادلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الرشِع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة  -الصيد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ْ ُ
• اجل َ َراد  :حيوان صغري طائر معروف ،والواحدة جرادة ،اذلكر واألنىث سواء.
َ ُ
• ُاحلوت  :هو السمك ،وقيل :ما عظ َم منه ،واجلمع حيتان.
• أحلَّ ْ
ت لكم  :معناه أن الشارع أذن نلا وأباح نلا.
ِ
ََْ
َ
ان  :تثنية ميتة ،وامليتة  :ما فارقته احلياة بغري ذاكة رشعية.
• ميتت ِ
• الكبد  :عضو يف اجلانب األيمن من ابلطن حتت احلجاب احلاجز ،وهو خمزن هام لَلم.
• الطحال  :هو عضو يقع بني املعدة واحلجاب احلاجز يف يسار ابلطن ،وظيفته تكوين ادلم ،وإتالف القديم من كرياته.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلديث ديلل ىلع حتريم امليتة ،واستثين منها اجلراد والسمك ،فلك منهما حالل.
أن ميتة اجلراد واحلوت طاهرة وحالل.
الكبد والطحال حالالن وطاهران.
احلديث ديلل ىلع أن السمك واجلراد إذا ماتا يف ماء فإنه ال ينجس.
يف احلديث ديلل ىلع حتريم ادلم ،وهذا جممع عليه.

املصادر واملراجع:

 .1توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُ .2سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.
 .3تسهيل اإلملام ،للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
 .4رشح الشيخ ابن عثيمني للبلوغ ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
َّ
 .5منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.
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ُ
ُ
أدركت بضعة عرش من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لكهم يوقف المويل

ْ َ
احلديث :عن سليمان بن ي َ َسار -رمحه اهلل -أنه قال" :أدركت ِبض َعة عرش من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ ُ ُْ
ويل".
لكهم يو ِقف الم ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا األثر عن اتلابيع سليمان بن يسار -رمحه اهلل -أن مجاعة من الصحابة -ريض اهلل عنهم -اكنوا يوقفون ويمهلون
ُ
ويل -وهو من حلف ىلع ترك وطء زوجته أربعة اشهر فما فوق ،-عند مِض هذه املدة وخيريونه ىلع رأسها إما أن يطلق،
الم ِ
وإما أن ييفء وهو أن يرجع ويطأ زوجته ً
منعا للرضر عنها ،مع تكفريه عن يمينه اليت حلفها ،وال حيصل الطالق بمجرد
ُ
ويل
انقضاء األربعة أشهر عند اجلمهور ،بل ال بد من اتللفظ به حىت يتم ،وهذه الصيغة تدل ىلع أن هذا اإليقاف والرتبص بالم ِ
ً
ً
مشهورا بني الصحابة -رضوان اهلل عليهم.-
حكما
اكن

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اإليالء
راوي احلديث :سليمان بن يسار -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه الشافيع وادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ابلضع  :ما بني اثلالث إىل التسع.
• يو ِقف  :حيدد هل مدة اإليالء املباحة أربعة أشهر ،فإذا انتهت املدة فإما أن يطلق وإما أن يرجع.
• ُ
المويل  :وهو فاعل اإليالء ،واإليالء هو حلف الزوج ىلع ترك وطء زوجته أربعة أشهر؛ فإن اكن يف هذه املدة أو أقل منها فهو جائز للمصلحة
واتلأديب ،وإن زاد فهو حمرم ملا فيه من اإلَضار بالزوجة.

فوائد احلديث:

 .1املويل يمهل أربعة أشهر ،فال تطلبه زوجته بالفيئة ،وعند انقضاء مدة األربعة األشهر فلها مطابلته بالفيئة ،فإذا طابلته أمره احلاكم بالوطء،
فإن امتنع بال عذر يمنع الوطء أجُبه احلاكم ىلع الطالق ،فإن لم يطلق طلق عليه احلاكم.
 .2اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر ،أما ما زاد ىلع ذلك فإنه ظلم وجور،
وربما محل املرأة ىلع ارتكاب املعصية ،إن لم حيمل الزوجني لكيهما؛ فألغته الرشيعة اإلسالمية.
 .3اعتبار اتلابعني واستدالهلم بفعل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث.إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م.
 سنن ادلارقطين/أبو احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحدبرهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.
 املسند -للشافيع :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان1400-ه.بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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أرضعيه حترِم عليه ،ويذهب اذلي يف نفس أِب حذيفة
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن ساملا موىل أيب حذيفة اكن مع أيب حذيفة وأهله يف بيتهم ،فأتت -تعين ابنة
ََ
ُسهيل -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :إن ساملا قد بلغ ما يبلغ الرجال .وعقل ما عقلوا .وإنه يدخل علينا .وإين
َ
َْ
أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك شيئا .فقال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم« -أ ْر ِض ِعي ِه ،حت ُر ِيم عليه ،ويذهب اذلي
يف نفس أيب حذيفة» فرجعت فقالت :إين قد أرضعته .فذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاءت َسهلة بنت ُسهيل زوجة أيب حذيفة -ريض اهلل عنهما -تستفيت يف سالم -واكن من أفاضل الصحابة ريض اهلل عنه-
َّ
تبناه يوم أن اكن اتلبين جائزا قبل أن ينسخ ،واكن قد نشأ يف حجر أيب حذيفة وزوجته نشأة االبنَّ ،
فلما
واكن أبوحذيفة قد
ر
اتلبين ،وبيق سالم ىلع دخوهل ىلع سهلة حبكم صغره ،وصار يدخل عليهم
أنزل اهلل -تعاىل{ :-ادعوهم آلبائهم} بطل حكم
ْ
ََُ
ََ
وىلع سهلة ويراها ،إىل أن بَلغ مبلغ الرجال ،فوجد أبو حذيفة يف نفسه كراهة ذلك ،وثقل عليهما أن يمنعاه ادلخول؛ لإللف
السابق ،إىل أن سأال عن ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أرضعيه حتريم
َ
ْ
عليه ،وتذهب الكراهة اليت يف نفس أيب حذيفة ،فأ ْرضعته ،فاكن ذلك.
وهذا حكم خاص ،فمن ارتضع بعد الفطام من امرأة فإنها ال تكون بذلك أمه من الرضاع ،كما أفتت به اللجنة ادلائمة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع > آثار الرضاع
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• أرضعيه  :الرضاعة مص الصيب ثلدي املرأة ذات اللنب.
ً
• موىل أيب حذيفة  :حليف أيب حذيفة ،واكن قد تبناه ملا اكن اتلبين جائزا يف أول اإلسالم.
ً
• ما يبلغ الرجال  :أدرك احللم وصار بالغا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن رضاع الكبري يفيد ،وأن هل ً
أثرا ،وأنه يفيد من املحرمية واألحاكم ما يفيده رضاع الصغري؛ لكن احلديث خمصوص بسالم ألدلة أخرى.
أنه تقرر عند الصحابة أن رضاع الكبري ال أثر هل؛ ألنها جاءت تسأل.
جواز خماطبة الرجل للمرأة عند احلاجة إن لم تكن فتنة ،ولم ختضع بالقول.
حرص الصحابة ىلع تعلم العلم؛ ألن الصحابية جاءت تسأل.
َّ
أن صوت املرأة ليس بعورة إذا لم ختضع بالقول ولم تقل إال ً
خريا.
اتلكنية عن اليشء بالزمه؛ ألنها قالت "بلغ ما يبلغ الرجال".
ذكر املستفيت مجيع أوصاف القضية للمفيت.
أن من حرمت عليه امرأة جاز هل انلظر إيلها ،وأن إباحة انلظر وحتريم انلاكح متالزمان.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
األوىل.1427 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض -
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
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أسبغ الوضوء ،وخلل بني األصابع ،وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما

ُ
كنت وافد بين املنت ِفق -أو يف وفد بين املنت ِفق -إىل رسول اهلل -
احلديث :عن لقيط بن صُبة -ريض اهلل عنه -قال:
ْ
ْ
ُ
َّ
قدمنا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلم نصادفه يف مزنهل ،وصادفنا اعئشة أم
صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :فلما ِ
َ ْ
َ
َ
يرة ُ
فص ِنعت نلا ،قال :وأتينا ب ِقناع (ولم يقل قتيبة" :القناع" .والقناع :الطبق فيه تمر) ،ثم
املؤمنني ،قال:
فأمرت نلا خب ِز َ ٍ
ُ
جاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :هل أصبتم شيئا؟ -أو أ ِمر لكم بيشء؟ »-قال :قلنا :نعم ،يا رسول اهلل.
ْ ٌَ َْ
قال :فبينا حنن مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جلوس ،إذ َد َف َع الراِع َغنَ َم ُه إىل ُ
الم َراح ،ومعه َسخلة تي َعر ،فقال:
ْ َ َّ
َْ
حتسنب -أنا من أجلك
«ما ودلت يا فالن؟» ،قال :بهمة ،قال« :فاذبح نلا ماكنها شاة» ،ثم قال" :ال حتسنب- ،ولم يقل :ال ِ
ذحبناها ،نلا غنم مائة ال نريد أن تزيد ،فإذا ودل الراِع بهمة ،ذحبنا ماكنها شاة".
ََ رْ ً
ََ
ابلذاء-؟ قال« :فطلقها إذا» ،قال :قلت :يا رسول اهلل إن
قال :قلت :يا رسول اهلل ،إن يل امرأة وإن يف لسانها شيئا -يعين
َُ َ َ
َ ََ
ْ
َ
هلا ُصحبَة ،ويل منها ودل ،قال" :فمرها -يقول :عظها -فإن يك فيها خري فستفعل ،وال ترضب ظ ِعينتك كرضبك أميتك".
َ
َ رْ
ْ
ْ ْ َ
االس ِتنشاق إال أن تكون
فقلت :يا رسول اهلل ،أخُبين عن الوضوء؟ قال « :أ ْس ِبغ الوضوءَ ،وخلل بني األصابعَ ،و َبالغ يف
صائما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا الصحايب اجلليل لقيط بن صُبة -ريض اهلل عنه -أنه اكن وافد قومه إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن اعدة
ً
وتمرا ،ورأوا راعيًا للنيب
الوفود أن يسألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما يهمهم ويشلك عليهم ،وقدمت هلم اعئشة حساء

صىل اهلل عليه وسلم -ومعه شاة مولودة صغرية ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يذبح شاة ،وأخُب الوفد أنه لم يذحبهامن أجله حىت ال يظن أنه تكلف يف الضيافة فريفض ،واكن من أسئلته -ريض اهلل عنه -أنه سأل عن كيفية اتلعامل مع
ً
الزوجة يف حال اكن لسانها بذيئا ،فأخُب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن العالج يف وعظها إن اكن فيها خري وإال فالطالق،

كما أمره -عليه السالم -بأن ال يرضب زوجته َضب األمة،

كذلك سأل عن الوضوء فبني هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وجوب اإلسباغ بمعىن إكمال غسل لك عضو يغسل من أعضاء
الوضوء وإكمال مسح ما يمسح ،وسنية اتلخليل ،وذلك لضمان وصول املاء ألعضاء الوضوء ،أما إذا اكن املاء ال يصل ملا بني

األصابع إال باتلخليل فهذا من اإلسباغ الواجب ،ثم بني سنية املبالغة يف االستنشاق لغري الصائم خشية أن يصل املاء جلوفه،

وما يدل ىلع سنيته وعدم وجوبه أنه مرغب فيه حال الفطر فقط.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الصيام.
راوي احلديث :لقيط بن صُبة -ريض اهلل عنه-
ً
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ خمترصا وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين َاملفردات:
ر ر
عضو حقه يف الغسل؛ فهو اإلتمام واستكمال األعضاء.
• أ ْس ِبغ  :من اإلسباغ وهو االتساع واإلتمام ،أي  :وف لك
ٍ
َ رْ
• َوخلل  :ختليل األصابع :اتلفريج بينها ،وإسالة املاء بينها.
ْ
• َو َبالغ يف االستنشاق  :ابذل اجلهد واستقص بإيصال املاء إىل أقىص األنف.
• إال أن تكون صائما  :هذا االستثناء يعود إىل االستنشاق ،ال إىل ختليل األصابع.
َ
َ
• خ ِزيْرة  :حساء من د ِقيق ودسم.

فوائد احلديث:
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.1
.2
.3
.4
.5

اإلسباغ نواعن .1 :إسباغ واجب ،وهو ما ال يتم الوضوء إال به ،ويراد به غسل املحل واستيعابه .2 .إسباغ مستحب ،وهو ما يتم الوضوء بدونه،
ويراد به ما زاد ىلع الواجب من الغسلة اثلانية واثلاثلة ،فهذا مندوب إيله.
استحباب ختليل أصابع ايلدين والرجلني عند غسلهما ،وختليلهما جعل املاء يتخلل بينهما.
احلديث ديلل ىلع وجوب املضمضة يف الوضوء.
احلديث ديلل ىلع استحباب املبالغة يف االستنشاق إال للصائم فليست مستحبة ،ئلال تؤدي املبالغة يف االستنشاق إىل دخول املاء من األنف
إىل احللق فيفسد الصوم.
َ ر
استدل العلماء بهذا احلديث ىلع قاعدة (سد اذلرائع) ويه مجع ذريعة ،ويه الفعل اذلي ظاهره مباح ،لكنه وسيلة إىل فعل حمرم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
رشح الشيخ ابن عثيمني للبلوغ ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
َّ
منحة العالم ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الكُبى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه.
صحيح أيب داود ،لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت1423 ،ه.
صحيح األدب املفرد ،لألبلاين ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،4دار الصديق للنرش واتلوزيع 1418 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض.
صحيح وضعيف الرتمذي ،لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض1420 ،ه.
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أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فزتوجت ،فجاء زوجها إَل انليب -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فقال :يا رسول اهلل إين قد كنت أسلمت

ْ َ
احلديث :عن ابن عباس قال :أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فزتوجت ،فجاء زوجها إىل
َ ْ
وع ِل َمت بإساليم« ،فانزتعها رسول اهلل صىل اهلل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا رسول اهلل إين قد كنت أسلمت،
َّ
عليه وسلم من زوجها اآلخر ،وردها إىل زوجها األول».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن امرأة ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أسلمت ثم تزوجت ،فجاء زوجها فأخُب انليب -عليه الصالة
والسالم -بأنه أسلم ً
أيضا ،فأبطل -عليه الصالة والسالم -نكاح الزوج اثلاين وردها إىل زوجها األول ألنها ال تزال يف
ً
مسلما ،فاحلديث ديلل ىلع أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسالمه فيه يف عقد نكاحه ،وإن تزوجت
عصمته ما دام

بآخر فهو زواج باطل؛ وتنزتع من الزوج اآلخر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > نكاح الكفار
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

فجاء زوجها  :أي :األول.
وعلمت َ :أي :املرأة.
َ
فانزتعها  :أبطل انلراكح اثلاين؛ ألنه وقع غري صحيح.
َّ
وردها إىل زوجها األول  :أي :بال جتديد نكاح.

.1
.2
.3
.4
.5

ً
ً َّ َّ
َّ
ً
باإلسالم دفعة واحدة ،بيق نكاحهما بإمجاع أهل العلم؛ ألنه لم يوجد منهما اختالف دين.
إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا ِ
َّ
أنه إن أسلم َز ْوج كتابية بيق ً
أيضا ىلع نكاحه؛ ألن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ،فاستدامته واستمراره أقوى وأوىل.
َّ
إذا أسلم أحد الزوجني ،وتأخر إسالم اآلخر ،فإن أسلم املتخلف يف مدة العدة ،فهما ىلع نكاحهما ،وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تزتوج،
ْ
َّ
فإن لم تزتوج وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته ،ردت إيله بغري نكاح.
فيه ديلل يلع أن املرأة إذا ادعت الفراق ىلع الزوج بعد أن ُعلم ما بينهما من انلاكح وأنكر الزوج ،أن القول قول الزوج مع يمينه ،سواء
نكحت آخر أم ال.
ً
ٌّ
إذا تزوج رجل امرأة بشبه ٍة -أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد -فليس فيه حد وال عقوبة.
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املصادر واملراجع:

 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1 سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،للطييب .انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة  -الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م. رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة. -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428
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أصبت السنة ،وأجزأتك صالتك

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :خرج َر ُج َالن يف سفر ،فَ َ
ح َ َ
رض ِت الصالة وليس معهما ماء؛
َ
ثم َ
َفتَيَ َّم َما َصعيدا طيربا فَ َصلَّيَاَّ ،
وج َدا املاء يف الوقت ،فأاعد أَ َح ُد ُه َما الصالة َو ُ
الو ُض َ
وء ولم يُ ِع ِد اآلخر ،ثم أتيَا رسول اهلل -
َ
َ ْ َْ َ َ ُ َ
فذك َرا ذلك هل فقال ل َّذلي ل َ ْم يُع ْد« :أَ َصبْ َ
ت السنةَ ،وأج َزأتك َصالتك» .وقال لذلي توضأ وأاعد:
صىل اهلل عليه وسلم-
ِ ِ
ِ
َّ َ
مرتني».
«لك األجر

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يقص الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -فيقول:
(خرج رجالن يف سفر فحرضت الصالة) أي :جاء وقتها.

(وليس معهما ماء؛ فتيمما صعيدا طيبا) أي :قصداه ىلع الوجه املخصوص ،أوفتيمما بالصعيد.

(فصليا ،ثم وجدا املاء يف الوقت ،فأاعد أحدهما الصالة بوضوء) إما ظنا بأن األوىل باطلة ،وإما احتياطا.
َ
(ولم يعد اآلخر) بناء ىلع ظن أن تلك الصورة صحيحة.
(ثم أتيا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرا ذلك) أي :ما وقع هلما.

فقال -صىل اهلل عليه وسلم -لذلي لم يعد( :أصبت السنة) أي :صادفت الرشيعة اثلابتة بالسنة( .وأجزأتك صالتك) تفسري

ملا سبق ،وتوكيد هل.

وأما اآلخر( :وقال لذلي توضأ) أي :للصالة (وأاعد) أي :الصالة يف الوقت« ،لك األجر مرتني» أي :لك أجر الصالة مرتني؛
ً
َّ
َّ
فإن الك منهما صحيحة ترتتب عليها مثوبة ،وإن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال ،وفيه إشارة إىل أن العمل باألحوط

أفضل ،كما قال -صىل اهلل عليه وسلم« :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك».

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• فحرضت الصالة  :دخل وقتها.
ً
• صعيدا  :الصعيد وجه األرض.
ً
ً
• طيبًا  :طهورا مباحا.
• أصبت السنة  :الطريقة الرشعية ،أي :فعلك صحيح ،موافق للطريقة الرشعية اليت سنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• أجزأتك  :كفتك صالتك.
ًّ
• لك األجر مرتني  :أجر للصالة األوىل باتليمم ،وأجر للصالة اثلانية بالوضوء؛ ألن الك منهما صالة صحيحة ،ولكن إصابة السنة أفضل من
ذلك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

مرشوعية اتليمم ،واستقرار أمره دلى املسلمني يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
فقد املاء هو العذر األول للطهارة باتليمم ،واثلاين تعذر استعماهل ملرض وحنوه.
جواز اتليمم ىلع ما تصاعد ىلع وجه األرض من أي تربة اكنت ،وىلع أي يشء طاهر ىلع ظهر األرض؛ لعموم احلديث.
َ
ال بد من طهارة ما يُتيَ َّمم به من تراب أو متاع ،فال يصح اتليمم بنجس .
ً
من تيمم لفقد املاء ثم وجده ،فال خيلو من ثالث حاالت:األوىل :أن جيده بعد الصالة وبعد خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه إمجااع.اثلانية:
ً
أن جيد املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه ،بل وال ترشع هل اإلاعدة.اثلاثلة :أن جيد املاء وهو يصيل ،كأن يبعث أحدا
يف طلب املاء فيأِت وهو يف الصالة ،فهذه احلالة يبطل اتليمم وتبطل الصالة ،وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة.
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 .6وقوع االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ممن اكن ً
بعيدا عنه ،فإن هذين الصحابيني اجتهدا ،أحدهما لم يعد الصالة ،واثلاين أاعدها
وانليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
أقرهما ىلع ذلك.
 .7ال جيب االنتظار آلخر الوقت؛ ألجل حتصيل املاء ،بل مىت دخل وقت الصالة وليس عند اإلنسان ماء؛ فله أن يصيل ،وال يلزمه اتلأخري ،إال
إن اكن غلب ىلع ظنه احلصول ىلع املاء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
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أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم ،أو أعظم لألجر

احلديث :عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْصب ُ
حوا بالصبح؛ فإنه
ِ
ُ ُ ُ
وركم ،أو أعظم لألجر».
أعظم ِألج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نصيل صالة الصبح إذا دخل الصبح ،ثم علل -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك بأنه أعظم
يف األجر؛ تليقن دخول وقت الصبح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
َ
راوي احلديث :رافع بن خديج األنصاري األويس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أصبحوا بالصبح  :واملراد بالصبح :الصالة ،واإلصباح :ادلخول يف الصبح ،يقال :أصبح الرجل :إذا دخل يف الصبح ،واملعىن :أدخلوا الصالة يف
وقت الصبح يقينا ،وال تكتفوا بمجرد ظن الصبح.
• فإنه أعظم ألجوركم  :تعليل ملا قبله ،وهو أن اتليقن من اإلسفار أعظم لألجر.

فوائد احلديث:
.1

صالة الفجر يف أول وقتها ،وإطالة القراءة فيها هو مذهب مجهور العلماء ،ومنهم األئمة اثلالثة سوى احلنفية.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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ً
أصبنا طعاما يوم خيرب ،فاكن الرجل ييجء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ،ثم ينرصف

َُ
احلديث :عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال :قلت" :هل كنتم خت رم ُسون -يعين الطعام -يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ََ ُ
َ
َْ َ
ً
َ َ
ُ َ
رصف».
وسلم-؟ فقال« :أصبنا طعاما يوم خيُب ،فاكن الرجل ييجء فيأخذ ِمنه ِمقدار ما يكفيه ،ثم ين ِ
درجة احلديث :إسناده صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن املجاهد إذا احتاج إىل األكل مما مجع من طعام الغنائم فله ذلك ،دون أن يد ِخره ،بل يأكل منه حاجته
ُ
دون زيادة ثم ينرصف ،أما ادخاره فهذا غلول ،لكن األكل منه بقدر احلاجة ليس بغلول ،وإنما نيه عن األخذ من الغنيمة
حبيث ينفرد به عن إخوانه املجاهدين ،أما ما يشاركه فيه غريه من الطعام والفاكهة فال حرج فيه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
ً
مصدر منت احلديث :سن أيب داود ،وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:
• يف عهد رسول اهلل  :أي :يف زمانه.
• هل كنتم ختمسون  :من اتلخميس ،وهو قسمة اليشء ىلع مخسة أقسام.
فوائد احلديث:
 .1جواز أخذ َّ
الطعام اليسري من املغنم قبل القسمة.
َّ
َّ
املحرم املنيه عنه.
 .2أن أخذ هذه األشياء ليس من الغلول

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م. صحيح أيب داود  -األم ،لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي ،دار الفكر ،بريوت الطبعة :األوىل1422 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427
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أصيب سعد يوم اْلندق ،رماه رجل من قريش ،يقال هل حبان بن العرقة ،رماه يف األكحل ،فرضب انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -خيمة يف املسجد يلعوده من قريب

ُ
ْ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :أ ِصيب سعد يوم اخلندق ،رماه رجل من قريش ،يقال هل حبان بن ال َع ِرق ِة
َ
َ
األ ْك َ
ح ِل  ،فرضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-خيمة يف
وهو حبان بن قيس ،من بين معيص بن اعمر بن لؤي رماه يف
املسجد يلعوده من قريب ،فلما رجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من اخلندق وضع السالح واغتسل ،فأتاه جُبيل
ُ
َ
وضعت السالح ،واهلل ما وضعتُه ،اخرج إيلهم ،قال انليب -صىل
عليه السالم -وهو ينفض رأسه من الغبار ،فقال " :قدُ
َّ
فرد احل ُ َ
كم
اهلل عليه وسلم :-فأين فأشار إىل بين ق َريظة " فأتاهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فزنلوا ىلع ُحكمه،
ُ
ُّ
ُ
ُ
إىل سعد ،قال :فإين أحكم فيهم :أن تقتل املقاتِلة ،وأن تسىب النساء واذل ررية ،وأن تقسم أمواهلم قال هشام ،فأخُبين
ُ
َّ
أيب ،عن اعئشة :أن سعدا قال :امهلل إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيل أن أجاهدهم فيك ،من قوم كذبوا رسولك -صىل
َ
وضعت احلرب بيننا وبينهم ،فإن اكن بيق من حرب قريش يشء
اهلل عليه وسلم -وأخرجوه ،امهلل فإين أظن أنك قد
َ
َ
ْ
َ
َ
وضعت احلرب فاف ُجرها واجعل موتيت فيها ،فانفجرت من َّبلته فلم يَ ْر َعهم،
كنت
فأبْ ِقين هل ،حىت أجاهدهم فيك ،وإن
َ
ويف املسجد خيمة من بين ِغفار ،إال ادلم يسيل إيلهم ،فقالوا :يا أهل اخليمة ،ما هذا اذلي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد
َْ
يغذو جرحه دما ،فمات منها -ريض اهلل عنه.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضيلة الصحايب اجلليل سعد بن معاذ؛ حيث ُعمل هل خيمة يف املسجد يك يزوره انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -مما أصابه يف جهاده ،وأنه -ريض اهلل عنه -حكم حبكم ىلع بين قريظة يوافق حكم اهلل -تعاىل -عليهم من فوق
ُ
سبع سموات وهو أن يقتل رجاهلم وتسىب نساؤهم وذراريهم وتؤخذ أمواهلم وذلك بسبب خيانتهم للمسلمني ونقضهم امليثاق
ُّ
وجتمع قريش وغريها ىلع أطراف املدينة آنذاك ،كذلك تتجىل فضيلة أخرى لسعد -ريض
واستغالهلم ظروف حرب اخلندق
اهلل عنه -وذلك يف داعئه أن يبقيه اهلل -تعاىل -إن اكن بيق حرب بني قريش وبني املسلمني أو أن يستشهده اهلل -تعاىل -إن
ً
اكن قد انتهت حرب املسلمني مع قريش باستشهاده متأثرا جبرحه اذلي جرحه يوم اخلندق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب املغازي  -املالئكة  -عيادة املريض  -مناقب الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سعد  :هو سعد بن معاذ ،سيد قبيلة األوس من األنصار ،من فضالء الصحابة -ريض اهلل عنه.-
• اخلندق  :أخدود أحاطه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع شمال املدينة ،ملا حارصها املرشكون ،اعم مخسة من اهلجرة؛ يلمنع العدو من اهلجوم
املباغت ىلع املدينة وأهلها.
َ
األ ْك َ
ح ِل  :عرق أسفل اإلبهام ،والغالب أنه يزنف منه ادلم ،ويموت اإلنسان.
•
بيت يقام من أعواد الشجر ،أو يتخذ من الصوف ،أو القطن ،ويشد بأطناب ،مجعه :خيمات وخيام.
لك
هو
:
خيمة
•
ٍ
• يلعوده " :الالم" للتعليل ،والفعل منصوب بها ،وزيارة املريض تسىم :عيادة.
• من قريب  :ماكن قريب.
• يغذو  :أي :يسيل.
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فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ
ُ
ُ
ُ
َ
اإلسالم ،وأنه ليس للصالة فقط ،وإنما تلىق فيه العلوم ،وتعقد فيه الرايات ،وتفىض فيه اخلصومات ،وتعقد فيه
بيان دور
املسجد يف صدر ِ
ُ
املشاورات ،وحتكم فيه مجيع األمور.
جواز انلوم يف املسجد ،وبقاء املريض فيه ،وإن اكن جرحياً.
ً
مجيعا ،وهم بنو عبد األشهل ،وهل الكم
اإلسالم ،فقد أسلم بإسالمه قبيلته
هذه الفضيلة لسعد بن معاذ -ريض اهلل عنه -ملواقفه الكريمة يف ِ
ومقام كريم يوم بدر ،حينما استشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة يف القتال ،وهل حكم فاصل يف بين قريظة ،وذلا جاء يف فضله
أحاديث كثرية- ،ريض اهلل عنه.-
اإلسالم ،وتزنيلهم منازهلم ،من الشفقة والعناية واتلكرمة.
تقدير أهل الفضل ،والسابقة يف ِ
حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعاملته ألمته ،حيث اكن يعود مرضاهم ،ويزور أصحاءهم ،ويتواضع حىت للعجوز والطفل الصغري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،تأيلف حممد بن صالح العثيمني ،املكتبة اإلسالمية للنرش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10893( :
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ْ
ْ َ ُ ُ َ َ
أع ُطوه ،فإن َخ ْ َ
ريكم أحسنكم قضاء

ً
َ
َ َ َ َ ََْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتَقاض ُاه فأغلظ هل ،ف َه َّم به
ْ ُ ُ ًّ ْ
َ
ر
َ
وه ِسنا ِمثل ِسن ِه» قالوا:
أصحابه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-د ُعوه ،فإن ل ِ َصاحب احل َ رق َمقاال» ثم قال« :أعط
َ
ََْ
ْ
ْ
ر
ُ َ َ
أع ُطوه ،فإن َخ ْ َ
ريكم أح َسنُكم قضاء».
جن ُد إال أمثل ِم ْن ِسن ِه ،قال« :
يا رسول اهلل ،ال ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن لرجل دين ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد استقرض من ذلك الرجل ناقة صغرية،
َ
فجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يطلب منه قضاء ديْ ِنه وأغلظ عليه يف طلبه ،فأراد أصحاب انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أن يرضبوه بسبب غلظته للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وسوء أدبه معه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-اتركوه

يقول ما يشاء وال تتعرضوا هل بيشء؛ فإن صاحب احلق هل حق يف مطابلة غريمه بقضاء ادلين وحنوه ،لكن مع الزتام أدب
َّ
املطابلة ،أما َّ
السب والشتم واتلجريح ،فليس من أخالق املسلمني.
ثم َ
بعريا مساويا بلعريه يف ر
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعض الصحابة أن يُعطيه ً
السن.
بعريا أكُب من بعريه .فقال :أعطوه ً
فقالوا :ال جند إال ً
بعريا أكُب من بعريه؛ فإن أفضلكم يف معاملة انلاس ،وأكرثكم ثوابًا
ً
قضاء للحقوق اليت عليه دينًا أو غريه.
أحسنكم

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يتقاضاه  :يطلب منه قضاء دينه.
ً
• فهم به أصحابه  :أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
• مقاال  :صولة الطلب وقوة احلجة ،لكن مع مرااعة األدب املرشوع.
ً
ًّ
• سنا  :مجال ذا سن.
• أمثل  :أىلع.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ْ
حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعظم حلمه وتواضعه وإن َصافه.
من عليه دين ال ينبيغ هل جمافاة صاحب احلق.
جواز توكيل احلاَض يف ابلَل بغري عذر.
ُ ُّ
جواز اتلوكيل يف قضاء ادليون ،وال ي َعد ذلك من املماطلة.
ُ
االقرتاض يف الُب والطااعت وكذا يف األمور املباحة ال ي َعاب.
جواز االقرتاض للحاجة.
جواز استقراض اإلبل ويلتحق بها مجيع احليوانات.
احلث ىلع حسن املعاملة ،واللطف يف القول ولو اكن اإلنسان صاحب حق.
َّ
جواز املطابلة َّ
بادلين إذا َحل أجله.
يستحب ملن اكن عليه دين أن يعطي ادلائن زيادة ىلع حقه عند وفائه ،دون اشرتاط الزيادة؛ ألن اشرتاطها ربا.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3628( :
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أعتم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالعشاء ،فخرج عمر ،فقال :الصالة  ،يا رسول اهلل ،رقد النساء
والصبيان ،فخرج ورأسه يقطر يقول :لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة هذه الساعة

َّ
َّ
َ َ
َ
ُ
احلديث :عن َعبْد َّ ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنهما -قال« :أ ْعتَ َم انلَ ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -بِال ِعشاء ،فخ َرج ع َمر
اَّلل ب ِن عب ٍ
ِ
ِ
ََ
َّ َ
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ
َ ُ ر َ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ
ُ
َّ
الصالة يا رسول اهلل ،رقد النِساء والصبيان .فخرج ورأسه يقطر يقول :لوال أن أشق ىلع أم ِيت -أو ىلع انلاس-
فقال:
َََ ُ
َ
َّ
ُ
َّ
ألمرتهم بهذه الصالة هذه الساعة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تأخر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بصالة العشاء ،حىت ذهب كثري من الليل ،ورقد النساء والصبيان ،ممن ليس هلم طاقة وال
احتمال ىلع طول االنتظار ،فجاء إيله عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -وقال :الصالة ،فقد رقد النساء والصبيان .فخرج -
صىل اهلل عليه وسلم -من بيته إىل املسجد ورأسه يقطر ماء من االغتسال وقال مبينًا أن األفضل يف العشاء اتلأخري ،لوال
املشقة اليت تنال منتظري الصالة :لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة يف هذه الساعة املتأخرة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
ْ
• أعتَ َم  :دخل يف العتمة ،وىه ظلمة الليل ،املراد أنه أخر صالة العشاء بعد ذهاب الشفق ،فصالها يف ظلمة الليل.
َ َ َ َ َُ
• فخرج عمر  :أي :من املسجد ،أو من ماكنه يف الصف.
َ
• َرقد  :نام.
ُّ
• الصالة  :بالرفع ىلع تقدير :حرضت الصالة.وبانلصب ىلع تقدير :صل الصالة.
• ر
الصبْيَان  :صغار األوالد حىت يبلغوا.
ورأسه يقطر : .أي من املاء.
•
َ
َ َ ْ
• ل ْوال أن أشق َىلع  :لوال :حرف امتناع لوجود ،أي :أنها تدل ىلع امتناع يشء لوجود يشء آخر ،فيف هذه احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أمته بتأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل اآلخر لوجود املشقة عليهم بذلك.
ُ
• أَ َّم ِيت  :مجاعيت ،واملراد بهم :من آمن به واتبعه.
ُ
• أ َش َّق  :أتعب وأثقل.
ُ
• أل َم ْرت ُهم  :أللزمتهم.
• هذه الساعة  :هذا الوقت ،وهو ثلث الليل اآلخر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

األمر للوجوب وحمل ذلك إذا لم يرصفه صارف؛ إلخباره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يف املر مشقة ،واملستحب ال مشقة فيه ألنه باخليار.
األفضل يف العشاء اتلأخري ،ويمنع من ذلك املشقة.
َّ
املشقة تسبب اليرس والسهولة يف هذه الرشيعة السمحة.
َّ
أنه قد يكون ارتكاب العمل املفضول أوىل من الفاضل ،إذا اقرتن به أحوال ومالبسات.
ً
كبريا إذا تأخر.
جواز اسستداعء اإلمام إىل الصالة ،وإن اكن
كمال شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته بأمته.
َّ
رصاحة عمر ريض اهلل عنه مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملاكنته عنده وثلقته حبسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ديلل ىلع تنبيه األكابر الحتمال غفلة أو حتصيل فائدة.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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أعلنوا انلاكح

ْ
احلديث :عن اعمر بن عبد اهلل بن الزبري ،عن أبيه ،أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :أع ِلنُوا انلراكح".

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
وتميزيا هل عن نكاح ر ر
الرس ،وضابط
إظهارا للرسور
دل احلديث ىلع مرشوعية إعالن الزواج وإشهاره ونرش خُبه بني انلاس،
اإلعالن العرف ،ومن وسائل اإلعالن الويلمة واإلشهاد وتشييع الزوج وقت اذلهاب بزوجته وَضب ادلف وحنو ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:
• أعلنوا انلاكح  :إعالن انلاكح :إظهاره واجلهر به.
فوائد احلديث:

 .1مرشوعية إعالن انلاكح.
 .2من إعالن انلاكح اإلشهاد عليه عند عقده.
 .3أن إعالن انلاكح يدخل فيه صنع الويلمة والرضب بادلف.

املصادر واملراجع:

 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،ط 1408 ،3ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل1427 ،ه.
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َ
ََ ْ ُ َ ُْ
أف َع ْم َي َ
َ
اوان أنتما ألستما تبرصانه؟
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :كنت عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعنده ميمونة ،فأقبل
ْ
ْ
ُ َ
ُر
حلجاب فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-احتَ ِجبَا ِمنه» فقلنا :يا رسول اهلل،
ابن أم مكتوم ،وذلك بعد أن أ ِم ْرنا با ِ
ُْ َُ
َْ َُ
اوان أنتما أَل َ ْستُ َما ُتبْ َ
َََْ َ
رصانه!؟».
ِ
أليس هو أعىم! ال يب ِرصنا ،وال يع ِرفنا؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أفعمي ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
ختُب أ ُّم سلمة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعنده ميمونة فدخل عبد اهلل ابن أ رم مكتوم -
َ
ً
ريض اهلل عنه -واكن رجال أعىم واكن ذلك بعد نزول احلجاب ،فأمرهما أن حتتجبا منه وهو أعىم.
فقاتلا  :يا رسول اهلل إنه ُ
رجل أعىم ال يُبرصنا وال يعرفنا فقال" :أفعمياوان أنتما احتجبا منه" فأمرهما أن حتتجبا عن َّ
الر ُجل
ُّ
ولو اكن أعىم لكن هذا احلديث ضعيف؛ ألن األحاديث الصحيحة ترده ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال لفاطمة بنت
ُ ْ
ٌُ
َ
ْ ر
رجل أعىم ت َض ِعني ثيابك عنده" وهذا احلديث يف الصحيحني.
قيس" :اعتَدي يف بيت ابن أ رم مكتُوم  ،فإنه
وىلع هذا فال حيرم ىلع املرأة أن تنظر إىل الرجل ولو اكن أجنبيا برشط أال يكون نظرها بشهوة أو تلتمتع لقوهل تعاىل( :وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ،وذللك اكنت النساء يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيرضن إىل املسجد وال حيتجب
الرجال عنهن ،ولو اكن الرجل ال حيل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن حيتجب كما حتتجب املرأة عن الرجل ،فالصحيح أن املرأة

هلا أن تنظر للرجل لكن بغري شهوة وال استمتاع أو تذلذ.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > حجاب املرأة املسلمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري :تفسري قوهل -تعاىل( :-قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم .)...
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال توجد -- :

فوائد احلديث:

 .1أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زوجتيه باالحتجاب من األعىم لكريم مقامهن -ريض اهلل عنهن.-
َ
 .2وجوب احتجاب املرأة عن نظر الرجال ،واألمر لنسائه -صىل اهلل عليه وسلم -أمر لنساء أمته.
 .3جواز مراجعة املرأة لزوجها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
 1395ه.
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َّ َ َ
َ َ ُ َ
َ َُ َ ْ
َ
َ
َ
ُّ ُ ْ َ
اط يف سبيل اهلل ومنيحة خادم يف سبيل اهلل ،أو ط ُروقة فح ٍل يف سبيل اهلل
أفضل الصدقات ظل فسط ٍ

َّ َ َ
ُّ ُ ْ َ
اط
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أفضل الصدقات ِظل فسط ٍ
َ َ ُ َ
َُ َ ْ
يحة خا ِدم يف َس ِبيل اهلل ،أو َط ُروقة فح ٍل يف َس ِبيل اهلل».
يف َس ِبيل اهلل وم ِن
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً

َ
ُّ ُ ْ َ
اط أو عطية خادما أو ناقة استحقت طرق الفحل ،وسواء اكنت
أن أفضل ما يتصدق به املرء هذه األشياء اثلالثةِ ،ظل فسط ٍ
الصدقة ىلع املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل أو غريهم من املحتاجني ،فإن ذلك من سبيل اهلل تعاىل.
َُ ر
ولعل أفضلية هذه األشياء حلاجة انلاس إيلها يف ذلك الزمان ،فأراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يرغبهم فيها ،أما اآلن
فحاجة انلاس إيلها قد تكون معدومة أو أنها موجودة يف بعض انلوايح ىلع وجه القلة ،واحلكم للغالب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العرية.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فسطاط  :بيت من الشعر يستظل به الغازي.
• منيحة  :هبة أو إاعرة.
• طروقة فحل  :أي منح الغازي ناقة بلغت سنا يطرقها به الفحل ،ليستعني بها يف اجلهاد.
• الفحل  :اجلمل القوي.
فوائد احلديث:

 .1الرتغيب فيما يُ ِعني الغازي ىلع القتال يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
ُ
تعد.
 .2أفضل الصدقات ما اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن نفعه م ٍ
 .3وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيوش املسلمني للقتال يف سبيل اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه
مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
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أفضل الصيام ،بعد رمضان ،شهر اهلل املحرم ،وأفضل الصالة ،بعد الفريضة ،صالة الليل

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أفضل ر
الصيام ،بعد رمضان،
َ
َشهر اهلل ُ
الم َّحرم ،وأفضل الصالة ،بعد الفريضة ،صالة الليل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن صوم شهر ُحمرم ،وهو أول شهور السنة اهلجرية أفضل الصيام بعد صوم رمضان؛ ألنه أول َّ
السنة املستأنفة فافتتاحها
بالصوم اذلي هو ضياء أفضل األعمال؛ فينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال يَدعه إال ُ
لعذر.
َّ
َ
"شهر اهلل" هذا مما يدل ىلع تعظيمه َ
ومزيته ىلع غريه من الشهور.
وقوهل:
َّ َ َ َ
َّ
َّ
اشئة
وأن صالة الليل أفضل اتلطواعت بعد الفريضة؛ ألن اخلشوع فيه أوفر الجتماع القلب واخللو بالرب قال تعاىلِ {:إن ن ِ
َ َ َ ُّ َ ْ ً َ َ ْ َ ُ ً
َّ
يال} [ ،سورة املزمل  ،] 6 :وألن الليل وقت ُّ
السكون َّ
والراحة فإذا ُرصف إىل ال ِعبادة اكنت ىلع
الليْ ِل ِيه أشد وطئا وأقوم ِق
َّ ْ
ْ
َ
انلفس أشد وأشق وللبدن أتعب وأن َصب فاكنت أدخل يف معىن اتللكيف وأفضل عند اهلل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صوم اتلطوع.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ
الرتغيب يف صيام اتلطوع.
َّ
الرتغيب يف صالة اتلطوع.
َّ
الرتغيب يف قيام الليل.
أن صالة الليل أفضل من غريها من َّ
اتلطواعت يف َّ
انلهار؛ لظاهر انلَّص.
أن أفضل الصيام املستحب ما اكن يف حمرم كصيام اعشوراء وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكُبى – مرص ،الطبعة األوىل،
1356ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
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ُ
َ َّ َ
َْ ُ
ُْ
أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت ملكك اهلل إياها؟ فإنه يشكو إيل أنك جتيعه وتدئبه

ََْ
أردف ِين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذات
احلديث :عن أيب جعفر عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما ،-قال:
ْ َ ََ
ُ ر
ً
أحدا من انلاس ،واكن أَ َح َّ
يوم خلفه ،وأَ َ َّ
رس َّ
ب ما استرت به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
إيل حديثا ال أ َحدث به
َ َ ٌ
ُ َْ
حلاجته هدف أو حائش خنل .يعين :حائط خنل.
َ َ ْ
فدخل حائطا لرجل من األنصار ،فإذا فيه َ َ
مجل ،فلما رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ج ْر َجر وذ َرفت عيناه ،فأتاه
َْ َ َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
فمسح َ َ
فسكن ،فقالَ « :من َرب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟».
رساته -أي :سنامه -و ِذفراه
َّ َ
ْ ُ
َ
فجاء ف ًىت من األنصار ،فقال :هذا يل يا رسول اهلل .قال« :أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت َملكك اهلل إياها؟ فإنه يَشكو
ُ
ُْ
جتيعه وتدئِبه».
إيل أنك ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أركبه خلفه ذات يللة ىلع ادلابة ،وكتم إيله بيشء من
القول ال حيب ريض اهلل عنه أن حيدث به انلاس ،ألنه رس انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وأخُب أن انليب صىل اهلل عليه وسلم

اكن حيب إذا أراد قضاء حاجته أن يسترت إما بيشء مرتفع ،أو ببستان جيتمع فيه انلخل حىت ال يراه أحد ،وهذا البستان ماكن

فيه زرع مرتفع لكنه ال يصلح جللوس انلاس فيه ،وأن انليب صىل اهلل عليه وسلم دخل بستانا لرجل من األنصار فوجد مجال،
َ
ُ
فلما رأى اجلمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكى؛ فمسح انليب صىل اهلل عليه وسلم سنامه وخلف أذنه ،ثم سأل عن
صاحب اجلمل ،فجاء فىت من األنصار وأخُب أنه صاحبه ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم :أفال تتيق اهلل اذلي جعلك مالاك

هلذا اجلمل ،فإنه شىك يل أنك جتيعه وتتعبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :حفظ الرس.
راوي احلديث :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم خمترصا ،وأبو داود وأمحد بتمامه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َأردفين  :أركبين خلفه.
• أ َرس  :كتَم وأخىف.
• حلاجته  :أي :عند قضاء حاجته.
َ
• استَرت به  :احتجب عن أعني انلاس.
• هدف  :لك يشء مرتفع.
ُ َْ
• حائش خنل  :هو البستان اذلي جيتمع فيه انلخل.
ً
َّ
• َج ْر َجر  :ردد صوتا يف حلقه.
َ َ ْ
• ذ َرفت عيناه  :سال منها ادلمع.
ْ
• ِذف َراه  :املوضع اذلي يعرق من ابلعري خلف أذنه.
ُْ
• تدئِبه  :تتعبه.
فوائد احلديث:

 .1جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن اكنت ادلابة قوية وتستطيع ذلك.
 .2كتمان رس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واملحافظة عليه ،يف يشء ال ينبين عليه حكم رشِع.
 .3املبالغة يف سرت العورة عند قضاء احلاجة.
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.4
.5
.6
.7

بيان آية من آيات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث اشتىك إيله اجلمل.
مرشوعية األمر باملعرف وانليه عن املنكر.
حتريم ظلم ادلواب :بإتعابها وجتويعها وحنو ذلك.
قيام الرشع ىلع العدل واإلنصاف.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت.
صحيح مسلم ،حتقيق /حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
نزهة املتقني ،ملصطىف ُ
ابلغا وجمموعة ،مؤسسة الرسالة.
بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،اجلمعية األزهرية.
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا.
رشح رياض الصاحلني ،ملحمد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن -الرياض.
معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب.

الرقم املوحد)8842( :
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ََ
ِّ
َ َْ ُ
ْ َ
ان ،وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل
أقبلت راكبا ىلع محار أت ٍ
ً
بانلاس بمىن إَل غري جدار

ْ
ََ
َ َ ُ
َ َّ
االحت َ
ْ ُ
الم،
ان ،وأنا يومئذ قد ناه ْزت
ِ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :أقبلت راكبا ىلع ِمحار أت ٍ
ر
ُ
ُ
فأرسلت
ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل بانلاس بِ ِم ًىن إىل غري ِجدار ،مررت بني يدي بعض الصف ،فزنلت،
ُْ
ُ
ََ َ ََُْ
ك ْر ذلك َّ
يلع أحد.
األتان ترتع ،ودخلت يف الصف ،فلم ين ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخُب عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه ملا اكن مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ِمىن يف حجة الوداع ،أقبل راكبا
ََ
ىلع أتان -محار أنىث -فمر ىلع بعض الصف ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصىل بأصحابه ليس بني يديه ِجدار ،فزنل عن
ََ
األتان وتركها ترىع ،ودخل هو يف الصف.
ً
وأخُب -رىض اهلل عنه -أنه يف ذلك الوقت قد قارب ابللوغ ،يعىن يف السن اليت ينكر عليه فيها لو اكن قد أىت ُمنكرا يفسد
ىلع املصلني صالتهم ،ومع هذا فلم ينكر عليه أحد ،ال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وال أحد من أصحابه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرفق باألطفال  -صالة اجلماعة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
أقبلت  :أي من ماكن رحله إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ََ
األتان  :أنىث احلمري ،وىه نعت للحمار.
َ َ ُ
ناه ْزت  :قاربت.
ْ
االحت َ
الم  :أي سن االحتالم ،وهو اخلامسة عرش تقريبا واملراد بهذه اجلملة بيان أنه أهل لإلنكار لو أخطأ.
ِ
ِمىن  :اسم ماكن من مشاعر احلج.
ُ ْ
ْ
إىل غري ِجدار  :إىل غري ُسرتة ،وقيل إىل سرتة غري ِجدار.
بني يدي بعض الصف  :أمامه قريبا منه ،واملراد به الصف األول.
َ َ
ت ْرت ُع  :ترىع وتأكل ما شاءت.
ُ
ْ
ك ْر ذلك  :أي مروري بني يدي بعض الصف ،وإرسايل األتان.
فلم ين ِ

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

جواز املرور باحلمار بني يدي صفوف املصلني ،ألن سرتة اإلمام سرتة للمأمومني.
ر
أن عبد اهلل بن َّ
عباس حني تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكن قد بلغ أو قارب ابللوغ ،ألن هذه القضية وقعت يف حجة الوداع قبل وفاته
ً
صىل اهلل عليه وسلم -بنحو ثمانني يوما.َّ
أن إقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من سنته ،ألنه ال يقر أحدا ىلع باطل ،فعدم اإلنكار ىلع ابن عباس يدل ىلع أمرين ،صحة الصالة،
وعدم إتيانه بما ينكر عليه.
ْ
ْ
َْ َ
استدل باحلديث ىلع أن سرتة اإلمام يه سرتة للمأموم ،وقد عن َون هل اإلمام ابلخاري بقوهل " :باب ُسرتة اإلمام ُسرتة من خلفه".
َّ
ٌْ
أن من قارب ابللوغ فهو أهل لإلنكار إذا فعل ما يستحق اإلنكار عليه ،وإن اكن غري ُملكف.
جواز ُّ
الركوب يف اذلهاب إىل املسجد .
ْ
لرتىع حول املصلني مع أم ِن َضرها ،وإخالهلا بالصالة.
جواز إرسال ابلهيمة
ََ
إطالق لفظ احلِمار ىلع األتان.
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ً

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3090( :
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أقيلوا ذوي اهليئات عْثاتهم إال احلدود

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَقيلُوا َذوي َ
الهيْئات َع َ َ
رثاتِهم إال
ِ
ِ
َ
احلدود».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرشد والة أمور املسلمني ومن يقوم مقامهم
من القضاة إىل أن يتساحموا مع ذوي اهليئات الكريمة وانلفوس الطيبة واألخالق املرضية اذلين يندر أن يقع منهم الرش ،فإما
َّ
أال يؤاخذوهم ،وإما أن خيففوا عنهم بالنسبة إىل غريهم ،إال أنه -صىل اهلل عليه وسلم -بني أن هذه اإلقالة واملساحمة إنما يه
َّ
يف اتلعزيرات ،اليت مرجعها إىل اجتهاد احلاكم الرشِع ،وليس ذلك يف حدود اهلل -تعاىل-؛ فإن حدود اهلل -تعاىل -ال تعطل،
وتقام ىلع لك أحد ،مهما اكنت حاهل ومزنتله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم احلدود
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أقيلوا  :يقال :أقاهل عرثته :صفح عنه وجتاوز ،واملراد باإلقالة هنا :اتلجاوز ،وعدم املؤاخذة.
َ
• ذ ِوي اهليئات  :مجع "هيئة" ،واهليئة :صورة اليشء ،وشلكه ،وحاتله ،واملراد :ذوو اهليئات احلسنة ممن ليسوا من أهل الرش ،وإنما يه زلة ،وقعت
منهم.
َ
• عرثاتِهم  :مجع" :عرثة" ،واملراد بها :الزلة ،كما وقع يف بعض الروايات.
• إال احلدود  :إال ما يوجب احلدود ،فإنها ال تقال بل تقام ىلع ذي اهليئة وغريه.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

َّ
أن هذا اخلطاب َّ
موجه إىل األئمة ،ووالة أمور املسلمني ،اذلي يتولون أمور الرعية ،ويقيمون فيهم احلدود ،ويؤدبونهم ىلع ترصفاتهم املنحرفة.
َّ
أن الشارع احلكيم أمر بالتسامح وال يؤاخذوا ذوي اهليئات الكريمة ،وانلفوس الطيبة ،والسلوك احلسن ،اذلي يندر أن يقع منهم الرش ،ويقل
َّ
فيهم اإلساءة ،ويوصيهم بأن مثل هؤالء إذا زلوا َّ
مرة ،أو عرثوا أن يعفوا عنهم ،ويعرفوا هلم سابقتهم ،وحسن سريتهم.
أن اتلعزير ليس بواجب اكحلد.
إنزال انلاس منازهلم.
أن احلدود ال يمكن أن تقال عن أحد.

املصادر واملراجع:

 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد ،للسااعِت ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  2006 - 1427م.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. -سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل1415 ،ه.

الرقم املوحد)58264( :
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ِّ
ْ َْ ُ
ْثت عليكم يف الس َواك
أك

َْْ ُ
ت عليكم يف ر
الس َواك».
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أكرث

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكرث ىلع أمته يف شأن استعمال السواك واملواظبة عليه يف مجيع األحوال،
استحبابا ً ال إجياباً؛ وذلك ملا فيه من املنافع والفضائل العظيمة ،ومن أجلها وأعظمها أنه َم ْر َضاة َّ
للرب -سبحانه وتعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع االلزتام بالتسوك يف مجيع األحوال الوارد فيها ندبه.
 .2شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
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أكان رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصوم من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت :نعم

ُ
َ
َ
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَ ُص ُ
وم ِم ْن
احلديث :عن معاذة العدوية :أنها سألت اعئشة -ريض اهلل عنها :-أكان
ِ
َ َ
ُر َ ْ َ َ
ُ ُ
ْ ر َّ
ُ ْ ر َّ ْ َ َ
َ
الش ْهر يَ ُص ُ
وم.
قالت :ل ْم يَك ْن ي َب ِايل ِمن أي
أي الشه ِر اكن يَ ُصوم؟
قالت :نعم .فقلتِ :من
لك شه ٍر ثالثة أيَّامٍ ؟
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن معاذة العدوية أنها سألت اعئشة :أكان رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -يصوم من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت :نعم ،أي:

وهذا أقل ما اكن يقترص عليه" ،فقلت :من أي أيام الشهر" ،احرتاز من أيام األسبوع،

فأجابتها أنه اكن يصوم هذه اثلالثة من أوهلا أو أوسطها وآخرها متصلة أو منفصلة ،قالت اعئشة :لم يكن يهتم للتعيني من
أي أيام الشهر يصوم دون ختصيص؛ ألن اثلواب حاصل بأي ثالث اكنت ،فاكن يصومها حبسب ما يقتِض رأيه –صىل اهلل

عليه وسلم ،-فاكن يعرض هل ما يشغله عن مرااعة ذلك ،أو اكن يفعل ذلك بليان اجلواز ،ولك ذلك يف حقه أفضل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يبايل  :يهتم.
فوائد احلديث:

 .1استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر دون ختصيص.
 .2حصول اثلواب بصيام أي ثالث.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ُ َ
صيد لم يصد ألجله وال أاعن ىلع صيده
أكل املحرم من
ٍ

َ ََ
ًّ
احلديث :عن أيب قتَادة األنصاري -ريض اهلل عنه« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج حاجا ،فخرجوا معه،
ْ
ََ ََ
ساحل ابلحر حىت نَلتَ ِ َ
يق .فأخذوا ساحل ابلحر ،فلما انرصفوا أحرموا
فرصف طائفة منهم -فيهم أبو قتادة -وقال :خذوا ِ
ْ
َ َ ْ ََ ًَ
ُ
ُُ ْ
َ ََ
َ ََ
مح َر َوح ٍش ،فحمل أبو قتَادة ىلع احلُ ُم ِر ،ف َعق َر منها أتانا ،فزننلا
لكهم ،إال أبا قتَادة فلم حيرم ،فبينما هم يسريون إذ رأوا
فأكلنا من حلمها ،ثم قلنا :أنأكل حلم صيد ،وحنن حمرمون؟ فحملنا ما بيق من حلمها فأدركنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فسأنلاه عن ذلك؟ فقال :منكم أحد أمره أن حيمل عليها ،أو أشار إيلها؟ قالوا :ال ،قال :فلكوا ما بيق من حلمها»،
ْ َ
ويف رواية« :قال :هل معكم منه يشء؟ فقلت :نعم ،فناوتله ال َع ُضد  ،فأكل منها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
احل ُ َديْبيَة ،يريد ُ
الع ْمرة.
خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعم
ِ

ً
َّ
وقبل أن يصل إىل حمرم املدينة ،القريب منها ،وهو "ذو احلليفة" بلغه أن َع ُد ُّوا أىت من ِقبَل ساحل ابلحر يريده ،فأمر طائفة
ُّ
من أصحابه -فيهم أبو قتادة -أن يأخذوا ذات ايلمني ،ىلع طريق الساحل ،يلصدوه ،فساروا حنوه .فلما انرصفوا ملقابلة انليب -
ُُ ْ
محر َوحش ،وتمنوا بأنفسهم لو
صىل اهلل عليه وسلم -يف ميعاده ،أحرموا إال أبا قتادة فلم حيرم ،ويف أثناء سريهم ،أبرصوا
ْ
َ ً
أبرصها أبو قتادة ألنه حالل ،فلما رآها محل عليها فعقر منها أتانا ،فأكلوا من حلمها.
ٌّ
جواز أكلهم منها وهم حمرمون ،فحملوا ما بيق من حلمها حىت حلقوا بانليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
ثم وقع عندهم شك يف
ِ
فسألوه عن ذلك فاستفرس منهم :هل أمره أحد منهم ،أو أاعنه بداللة ،أو إشارة؟ قالوا :لم حيصل يشء من ذلك.
َ َ
ف َط ْمأن قلوبهم بأنها حالل ،إذ أمرهم بأكل ما بيق منها ،وأكل هو -صىل اهلل عليه وسلم -منها تطييبًا لقلوبهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
ً
ُ
ًّ
القصد ،واملعتمر قاصد بيت اهلل
حاجا  :اكن ذلك اخلروج يف عمرة احل ُ َدي ْ ِبيَة ،فأطلق ىلع العمرة اسم احلج ،وهو جائز ،فإن احلج  -لغة
• خرج
بمكة ألداء أعمال خمصوصة ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-دخلت العمرة يف احلج) رواه مسلم.
• فخرجوا  :أي أصحابه.
• خذوا  :اسلكوا.
• فلما انرصفوا  :أي الطائفة إما من عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو من املاكن اذلي انتهوا ايله يف الساحل.
• أحرموا  :اإلحرام هو نية ادلخول يف النسك.
ُُ ْ
محر َوحش  :نوع من الصيد ىلع صفة احلمار األهيل ،ومفردها محار.ونسبت إىل الوحش ،تلوحشها ،وعدم استئناسها.
•
ً
• فحمل أبو قتادة ىلع احلمر  :أقبل عليها قاصدا قتلها.
• َفعقر  :قتل.
ً
• أتانا  :يه األنىث من احلمر.
• قالوا  :قال بعضهم بلعض.
• عن ذلك  :عن أكلنا من حلم الصيد.
ُُ ْ
محر َوحش.
• عليها  :ىلع
ْ
• ال َع ُضد  :ما بني ركبة احليوان وكتفه.

فوائد احلديث:
.1

قبوهل -صىل اهلل عليه وسلم -اهلدية ،تطييبا لقلوب أصحابها.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

حتريم صيد احلالل ىلع املحرم ،إذا اكن قد ص َ
يد من أجله.
ِ
أن العمرة حج وتسىم احلج األصغر.
مرشوعية اتلحرز من العدو وأخذ احلذر وأن ذلك ال ينايف اتلولك.
ُّ ُ
َ ْ
الوحش ،وأنها من الصيد.
ِحل محر
حل الصيد بقتله يف أي موضع يف بدنه.
مرشوعية اتلورع عما يشك يف أنه حالل.
كمال ورع الصحابة واحتياطهم حيث لم يأكلوا من اللحم حني شكوا ولم يرموه.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع أمته.
ً
جواز االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملن اكن بعيدا عنه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة ،العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل .1426
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
حياة احليوان الكُبى ،لكمال ادلين حممد ادلمريي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان   1424 -ـه 2003 -م ،الطبعة :اثلانية ،حتقيق :أمحد حسن بسج.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت-الطبعة( :من  1427- 1404ه).
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ُْ
أال أخربكم ِبري الشهداء اذلي يأِت بشهادته قبل أن يسأهلا

َ َ
ُّ َ
ُ ُ ُ
خُبكم خبري الش َهداء اذلي يَأِت بِشهادتِ ِه
احلديثَ :عن زيد بن خادل اجلهين أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أال أ ِ
َ
قبل أن ي ُ ْسأل َها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أفضلية من يأِت بالشهادة قبل أن تطلب منه ،وهذا ديلل ىلع خرييته ومبادرته إىل أداء الشهادة حفظا للحقوق،
واحلديث حممول ىلع ما إذا اكن صاحب احلق ال يعلم بهذه الشهادة أو نسيها ،فإنه يرشع للشاهد أن يبادر بها وإن لم تطلب

منه ،وهذا هو أحسن الوجوه يف اجلمع بني هذا احلديث ،وبني األحاديث اليت فيها ذم من يشهد قبل أن يستشهد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > الشهادات
راوي احلديث :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• خبري الشهداء  :مجع شهيد بمعىن شاهد ،واملراد خبري الشهداء أكملهم يف رتبة الشهادة وأكرثهم ثوابًا عند اهلل -تعاىل.-
• قبل أن يسأهلا  :بضم ايلاء أي قبل أن تطلب منه الشهادة.

فوائد احلديث:

 .1فضل من يأِت بالشهادة قبل أن تطلب منه ،وهو حممول ىلع ما إذا اكن صاحب احلق ال يعلم بهذه الشهادة أو نسيها ،فإنه يرشع للشاهد أن
ً
يبادر بها وإن لم تطلب منه ،حفظا حلق أخيه من الضياع.
 .2تفاضل الشهداء ،وأن منهم ر
اخلري ومنهم دون ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
َ َّ
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع
الطبعة :األوىل  1416 ،ـه 1996 -م.
سبل السالم  ،املؤلف حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
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أال حتدثيين عن مرض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قالت :بىل ،ثقل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فقال :أصىل انلاس؟ قلنا :ال ،هم ينتظرونك

احلديث :عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ،قال :دخلت ىلع اعئشة فقلت :أال حتدثيين عن مرض رسول اهلل -صىل
ََُ
اهلل عليه وسلم-؟ قالت :بىل ،ثقل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أصىل انلاس؟» قلنا :ال ،هم ينتظرونك ،قال:
ْ ْ
خ َضب » .قالت :ففعلنا ،فاغتسل ،فذهب ِيلَنُ َ
وء فأغيم عليه ،ثم أفاق ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم-
«ضعوا يل ماء يف ال ِم
ِ
ْ ْ َ
ب » قالت :فقعد فاغتسل ،ثم ذهب
« :أصىل انلاس؟» قلنا :ال ،هم ينتظرونك يا رسول اهلل ،قال« :ضعوا يل ماء يف ال ِمخض ِ
ْ ْ َ
ب
يلنوء فأغيم عليه ،ثم أفاق ،فقال« :أصىل انلاس؟» قلنا :ال ،هم ينتظرونك يا رسول اهلل ،فقال« :ضعوا يل ماء يف ال ِمخض ِ
» ،فقعد ،فاغتسل ،ثم ذهب ِيلَ ُن َ
وء فأغيم عليه ،ثم أفاق فقال« :أصىل انلاس؟» فقلنا :ال ،هم ينتظرونك يا رسول اهلل،
ُ ٌ
وانلاس ُعكوف يف املسجد ،ينتظرون انليب عليه السالم لصالة العشاء اآلخرة ،فأرسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
إىل أيب بكر بأن يصيل بانلاس ،فأتاه الرسول فقال :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يأمرك أن تصيل بانلاس ،فقال

أبو بكر  -واكن رجال رقيقا  : -يا عمر صل بانلاس ،فقال هل عمر :أنت أحق بذلك ،فصىل أبو بكر تلك األيام ،ثم إن
َّ ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وجد من نفسه ِخفة  ،فخرج بني رجلني أحدهما العباس لصالة الظهر وأبو بكر يصيل
ََ َ
بانلاس ،فلما رآه أبو بكر ذهب يلتأخر ،فأ ْو َمأ إيله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن ال يتأخر ،قال :أجلساين إىل جنبه،
فأجلساه إىل جنب أيب بكر ،قال :فجعل أبو بكر يصيل وهو يأتم بصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وانلاس بصالة

أيب بكر ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -قاعد ،قال عبيد اهلل  :فدخلت ىلع عبد اهلل بن عباس فقلت هل :أال أعرض
عليك ما حدثتين اعئشة عن مرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم ، -قال :هات ،فعرضت عليه حديثها ،فما أنكر منه
شيئا غري أنه قال :أسمت لك الرجل اذلي اكن مع العباس قلت :ال ،قال :هو يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف بعض ما حدث يف مرض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي سبق وفاته ،ومن ذلك أنه اشتد عليه

املرض فسأل من عنده :أصىل انلاس؟ فقيل  :ال ،فداع بإناء واغتسل فيه لكنه أغيم عليه ،فلما أفاق أاعد السؤال ،وأاعد
ً
ً
االغتسال لكنه أغيم عليه أيضا ،وتكرر ذلك ثالثا ،ثم أمر أن يصيل أبو بكر بانلاس ،فلما جاءه الرسول أمر أبو بكر عمر
أن يصيل فلم يصل بهم بل قدم أبا بكر؛ ألنه أحق بذلك منه ،ووجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف نفسه نشاطا وخفة

فخرج بني العباس ويلع -ريض اهلل عنهما -وأبو بكر يصيل بانلاس صالة الظهر فلما رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد
أن يتأخر لكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمره أن يثبت ماكنه وجلس جبنبه وأصبح أبو بكر يأتم بصالة انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -وانلاس يأتمون بصالة أيب بكر -ريض اهلل عنه.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال ِمخضب  :واعء يُغسل فيه اثلياب.
• يلنوء  :يلقوم.
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فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه ،وهذا خاص باإلمام الراتب؛ ً
قرصا للحديث ىلع أضيق مدلوالته.
ر
َّ
جواز تبليغ املبلغ عن اإلمام يف الصالة ،إذا اكن هناك حاجة من سعة يف املاكن وكرثة املصلني ،فيف رواية مسلم" :أن أبا بكر اكن ي ُ ْس ِم ُعهم
اتلكبري".
َّ
أن املأموم يكون عن يمني اإلمام؛ حيث جلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن يسار أيب بكر- ،ريض اهلل عنه.-
ً
مأموما أثناء الصالة ،كفعل أيب بكر.
جواز نية اإلمامة يف الصالة ولو يف أثنائها ،كما جيوز أن ينتقل اإلمام
ر
جواز كون املبلغ عن اإلمام عن يمينه ،ال يف الصف ،إذا اكن فيه مصلحة ،لرياه انلاس ،أو ألنه أبلغ لصوته ،أو لفوائد أخرى ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1
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ً
أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب ،إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم

يَت رجل عند امرأة ر
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يَب َ َّ
ثيب ،إال
ِ
َْ
ْ
أن يكون ناك ً
حا أو ذا حم َرم».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ينىه -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل عن ابليات واملكوث يلال عند أي امرأة أجنبية عنه ،وخص اثليب؛ ألنها اليت يدخل
عليها ً
اغبلا ،وأما ابلكر فيه متصونة يف العادة جمانبة للرجال أشد جمانبة ،وألنه يعلم باألوىل أنه إذا نىه عن ادلخول ىلع
اثليب اليت يتساهل انلاس يف ادلخول عليها فباألوىل ابلكر.

واستثىن الزوج ومن حرمت عليه بالنسب اكألم وابلنت واألخت ،أو بالرضاعة ،كأمه من الرضاع ،أو باملصاهرة كأم زوجته.
ومفهوم قوهل (ال يَب َ َّ
يَت) غري مراد ،وهو أنه جيوز هل ابلقاء عند األجنبية يف انلهار خلوة ،أو غريها؛ ألنه جاء يف صحيح ابلخاري
ِ
نيه اعم دون تقييد بالليل.
لكن إن اكن املحرم اليؤمن فال بد من وجود نساء مع املرأة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يَب َ َّ
يَت  :ال يمكث عندها بالليل خايلًا بها.
ِ
َّ
• ثيرب  :يطلق ىلع من تزوج من ذكر وأنىث ،وهو ضد ابلكر.
ناكحا ً :
ً
زوجا هلا.
•
َْ
َ
• حمرم  :هو اذلي ال جيوز هل الزواج باملرأة؛ ألنها حرمت عليه بالنسب اكألم وابلنت واألخت ،أو حرمت عليه بالرضاعة ،كأمه من الرضاع ،أو
حرمت عليه باملصاهرة كأم زوجته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

حتريم اخللوة باألجنبية باإلمجاع.
َ ْ
بالمحرم باإلمجاع.
يباح خلوة املرأة
خطورة اخللوة باملرأة األجنبية؛ وإن اكن الرجل صاحلاً.
َّ
ً
املرأة مظنة الشهوة والطمع ،ويه ال تكاد تيق نفسها؛ لضعفها ونقصها ،وال يغار عليها مثل حمارمها ،اذلين يرون انليل منها نيال من كرامتهم
ورشفهم؛ ذلا حتتم وجود املحرم عند حضور األجنيب.
األصل يف املرأة هنا ابلالغة؛ لكن تشمل املرأة اليت تشتىه وإن لم تبلغ.
عناية الرشع باألخالق.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،لصالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل1427 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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أحلقوا الفرائض بأهلها ،فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر

َ ُْ
َ َ
حلقوا الف َرائِض بأهلها،
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِ
َ َ
َ َ
فما بَ ِ َ
يق فهو أل ْوىل رجل ذك ٍر».
َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ
َ َ ْ
ويف رواية« :اق ِس ُموا املال بني أهل الف َرائِ ِض ىلع كتاب اهلل ،فما ت َركت؛ فأل ْوىل رجل ذك ٍر».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -القائمني ىلع قسمة الرتكة أن يوزعوها ىلع مستحقيها بالقسمة العادلة الرشعية كما أراد
اهلل -تعاىل ،-فيعطى أصحاب الفروض املقدرة فروضهم يف كتاب اهلل ،ويه اثللثان واثللث والسدس وانلصف والربع واثلمن،

فما بىق بعدها ،فإنه يعطى إىل من هو أقرب إىل امليت من الرجال ،ويسمون العصبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > العـصبة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• الفرائض  :األنصباء املقررة يف كتاب اهلل :ويه انلصف ونصفه وهو الربع ،ونصف نصفه وهو اثلمن ،واثللثان ونصفهما وهو اثللث ،ونصف
نصفهما وهو السدس.
• بأهلها  :من يستحقها بنص القرآن.
• فما بيق  :بعد أخذ لك ذي فرض فرضه.
• فألوىل رجل  :فألقرب رجل يف النسب إىل املورث.
• ذكر  :هذا الوصف للتنبيه ىلع سبب االستحقاق ،وهو اذلكورة اليت يه سبب العصوبة ،وسبب الرتجيح يف اإلرث.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن قسمة الفرائض تكون بابلداءة بأهل الفرائض.
أن ما بيق بعد الفروض للعصبة.
تقديم األقرب فاألقرب فال يرث اعصب بعيد اكلعم ،مع وجود اعصب قريب اكألب.
فيه ديلل ىلع أن ابن االبن حيوز املال إذا لم يكن دونه ابن.
اجلد يرث مجيع املال إذا لم يكن دونه أب.
ً
ً
أنه ال يشء للعاصب إذا استغرقت الفروض الرتكة ،فلو ماتت وتركت بنتا هلا انلصف ،وأختا هلا انلصف ،وابن عم؛فليس لألخري يشء من
الرتكة.

املصادر واملراجع:

 اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م. صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤادعبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ألم تري أن ِمززا نظر آنفا إَل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ،فقال :إن بعض هذه األقدام ملن بعض

ً
مرسورا ُ
تُب ُق أسار ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل َّ
ير وجهه.
يلع
ِ
ً
َُ
َ
فقال :ألم ت َر ْي أن جم رز ًزا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ،فقال :إن بعض هذه األقدام ملن بعض».
ً
ويف لفظ« :اكن ر
جمز ٌز قائفا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ْ
اكن زيد بن حارثة أبيض اللون ،وابنه أسامة أسمر ،واكن انلاس يرتابون فيهما -من أج ِل اختالف لونيهما ،-ويتلكمون يف

صحة نسبة أسامة إىل أبيه ،بما يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
َ
ر
َّ
(جمزز املدليج) القائف ،وهما قد غ َّطيَا َرأسيْهما يف قطيفة -أي رداء ،-وبدت أرجلهما.
فمر عليهما
َ
فقال إن بعض هذه األقدام مل ْن بعض ،ملا رأى بينهن من الشبه.
واكن الكم هذا القائف ىلع سمع من انليب صىل اهلل عليه وسلمَّ ُ ،
فرس بذلك رسورا كثريا ،حىت دخل ىلع اعئشة وأسارير وجهه
ْ
َْ
ً
ً
ودلحض الكم اذلين يطلقون ألسنتهم يف أعراض انلاس بغري
تُبق ،فرحا واستبشارا لالطمئنان إىل صحة نسبة أسامة إىل أبيهِ ،

علم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة  -القيافة  -الفراسة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• تُبق  :بضم الراء تِضء وتستنري من الفرح والرسور.
• أسارير وجهه  :اخلطوط اليت يف اجلبهة.
• ألم تري  :ألم تعليم.
ً
جمززا  :بضم امليم وكرس الزاي املشددة وبعدها زاي معجمة ،صحايب جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مرص ،وسيم جمزرا ،ألنه اكن إذا
•
أخذ أسريا يف اجلاهلية جز ناصيته وأطلقه.
ً
• آنفا  :قريبًا.
ً
• قائفا  :القائف :هو اذلي يعرف الشبه بني انلاس ويمزي أثر األقدام ،واكنت القيافة من علوم العرب.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

العمل بقول القافة يف إحلاق النسب ،مع عدم ما هو أقوى منها ،اكلفراش ،وهو قول اجلمهور؛ استدالال برسور انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
هذه القصة ،وال ي ُ َ ُّ
رس إال حبق.
ُ
َ
ْ
يكيف قائف واحد ،ولكن اشرتط العلماء فيه أن يكون َعدال جم َّربًا يف اإلصابة؛ ألنه ال يقبل اخلُب ،وال ينفذ احلكم إال ممن اتصف بهذين
الوصفني.
َ ُّ
ت َطلع الشارع احلكيم إىل صحة األنساب ،وإحلاقها بأصوهلا.
الفرح واتلبشري باألخبار السارة ،وإشاعتها.
ال ختتص بالقيافة قبيلة بعينها ،وإنما يعمل خبُب من اجتمعت فيه رشوط اإلصابة من القافة.
جواز اضطجاع الرجل مع ودله يف غطاء واحد ،خاصة إذا دعت ذللك حاجة.
ويف احلديث جواز الشهادة ىلع املنتقبة ،واالكتفاء بمعرفتها من غري رؤية الوجه
قبول شهادة من شهد دون أن يستشهد عند عدم اتلهمة.
جواز االستفادة من اتلقنيات احلديثة اليت ُعر ْ
فت بدقتها يف ادلاللة ىلع املراد ،كتحليل ادلي إن إيه ( )DNAبالرشوط اليت ذكرتها املجامع
ِ
الفقهية املعارصة.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.

الرقم املوحد)5916( :
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أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك

ًَ
احلديث :عن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها :-أنها أعتقت َويلدة ولم تستأذن انليب -صىل اهلل عليه
َ َ
وسلم -فلما اكن يَ ُ
ومها اذلي يَ ُ
دور عليها فيه ،قالت :أش َع ْرت يا رسول اهلل ،أين أعتقت ويلدِت؟ قال« :أو فعلت؟» قالت:
نعم .قال« :أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
أعتقت أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -جارية هلا؛ ملا عندها من العلم بفضل العتق يف سبيل اهلل واكن ذلك دون أن ختُب

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو تستأذنه يف عتقها ،فلما اكن يوم نوبتها أخُبت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بما صنعت،
فقال :أو فعلت ؟ قالت  :نعم .فلم ينكر عليها ما صنعته دون أن تأخذ برأيه إال أنه قال هلا :أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن
أعظم ألجرك .ومعناه :حسنًا ما فعلت ،إال أنك لو وهبتها ألخوالك من بين هالل لاكن ذلك أفضل وأكرث ثوابًا ملا فيه من

الصدقة ىلع القريب وصلته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق ر
والرق
راوي احلديث :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ويلدة  :جارية.
• أشعرت  :أعلمت.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

جواز ترصف الزوجة يف ملكها بغري إذن زوجها ،ما لم تكن سفيهة.
الصدقة ىلع القريب املسكني اذلي حيتاج إىل اخلدمة أفضل من العتق ،ملا فيه من الصدقة والصلة.
من وسائل تقوية روابط الزوجية  ،أن ختُب الزوجة زوجها بما صنعت  ،أو ما ترغب يف عمله.
ينبيغ للمسلم أن يسرتشد بآراء أهل العلم ،حىت يضع األمور يف مواضعها.
َ
إثبات الق ْسم بني الزوجات.
َ
عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني زوجاته يف الق ْسم.
عدم صحة الرجوع يف العتق بعد اإلعتاق ،ولو ترتب ىلع ذلك مصلحة راجحة.
حرص أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -ىلع فعل اخلري.
أن األعمال تتفاضل يف اثلواب حبسب ما يرتتب عليها من املنفعة.
فضيلة صلة األرحام واإلحسان إىل األقارب.
ً
فيه االعتناء بأقارب األم إكراما حلقها ،وهو زيادة يف برها.

129

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430همراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح  -أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند
الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.1984 ،

الرقم املوحد)3600( :
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أما هذا فقد عىص أبا القاسم -صىل اهلل عليه وسلم-

ُ ً
احلديث :عن أيب الشعثاء ،قال :كنا ق ُعودا مع أيب هريرة -ريض اهلل عنه -يف املسجد ،فأذن املؤذن ،فقام رجل من
َ
املسجد يميش ،فأ ْتبَ َع ُه أبو هريرة بَ َ َ
رص ُه حىت خرج من املسجد ،فقال أبو هريرة :أما هذا فقد عىص أبا القاسم -صىل
اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو الشعثاء أنهم اكنوا قعودا مع أيب هريرة يف املسجد ،فأذن املؤذن ،فإذا برجل بعد األذان يميش ،فظل أبو هريرة -ريض

اهلل عنه -ينظر إيله هل سيخرج من املسجد أم ماذا يريد؟ فلما تبني هل أنه خرج ،أخُب أنه بفعله هذا قد عىص انليب -صىل
اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األمر وانليه.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فأتبعه برصه  :أي الحقه ببرصه يلنظر مراده.
فوائد احلديث:

ً
 .1أهمية وفضل اجللوس يف املسجد انتظارا للصالة.
 .2تنبيه ىلع عظم فضل صالة اجلماعة.
 .3حتريم اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر ،كمرض وحدث أو خرج حلاجة وسريجع قريباً.
 .4من مهام ادلاعية االنتباه ألفعال املدعوين ،واتلنبيه ىلع املخالفات الرشعية.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002 - .م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5731( :
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أما هذا فقد مأل يده من اْلري
احلديث :عن عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :إين ال
ُْ ُ
َ رْ
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ف َعلم ِين ما جي ِزئ ِين منه ،قال" :قل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكُب،
َْْ َ ْ ْ
ار ُزق ِين
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم" ،قال :يا رسول اهلل ،هذا هلل -عز وجل -فما يل ،قال :قل :امهلل ارمح ِين و
ْ
َو َاعفِ ِين َواه ِد ِين .فلما قام قال :هكذا بيده فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أما هذا فقد مأل يده من اخلري».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف حكم من لم يستطع حفظ يشء من القرآن كيف يصيل؟ حيث أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

األعرايب اذلي لم يستطع حفظ يشء من القرآن ،بقول سبحان اهلل أي :نزنهه عن لك نقص ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل أي ال

معبود حبق إال اهلل ،واهلل أكُب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،أي :ال يستطيع أحد أن يتحول من حال إىل حال أخرى
ً
داعء يقوهل يف الصالة أرشده لقول هذه ادلعوات اجلامعة خلري ادلنيا واآلخرة ،حيث يقول
إال باهلل ،وحينما طلب األعرايب
"امهلل ارمحين وارزقين واعفين واهدين" ،وبني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -عظم هذه األدعية واألذاكر بقوهل عن األعرايب

اذلي أخذ بها« :أما هذا فقد مأل يده من اخلري» يعين أصاب خريا عظيما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدعية واألذاكر  -اتلوحيد.
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• سبحان اهلل  :التسبيح يف اللغة :اتلزنيه ،ومعىن "سبحان اهلل" :تزنيه اهلل -تعاىل -من انلقائص.
• احلمدهلل  :احلمد :هو اثلناء ىلع املحمود جبميل صفاته وأفعاهل ،ونقيض احلمد اذلم.
َّ
َّ
إال اهلل " :ال" نافية للك معبود ٍّ
حبق" ،إال اهلل" ،إثبات حرص األلوهية.
• ال هلإ
َّ
• اهلل اكُب  :إطالقه يفيد العموم ،فإنه أكُب من لك يشء.
َّ
ُ
• والحول وال قوة اال باهلل  :معىن احلول :القدرة ىلع اتلرصف ،ومنه :ال حتول عن معصية اهلل إىل طاعته إال به.ومعىن القوة :الطاقة.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ر
فضل هذا اذلكر اجلليل؛ حيث قام مقام فاحتة الكتاب ،اليت يه أعظم سورة يف القرآن ،فقد قدم ىلع سائر األذاكر يف هذا املقام العظيم.
يرس الرشيعة وسماحتها ،فاملسلم ال يكلف أكرث مما يقدر عليه ،وإذا عجز عن باب خري فتح اهلل -تعاىل -هل بابًا آخر؛ يلكمل ثوابه ،ويصل إىل
ما قدر اهلل هل من مزنلة.
أن الصالة ال تسقط حبال من األحوال ،وتصىل ىلع حسب االستطاعة.
َّ
َّ َّ
األصل أن قراءة الفاحتة ٌ
ركن يف لك ركعة من الصالة ،ال تصح الصالة بدونه ،إال أن القاعدة الرشعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها ،إما
إىل بدل ،أو غري بدل.
ً
َّ
ً
تيسريا وتسهيال ىلع العباد.
أن اذلي ال حيسن الفاحتة وال بعضها ،فإنه يأِت باذلكر الوارد يف احلديث ،ويكيف عنها؛
هذه اجلمل الكريمة تشتمل ىلع تزنيه اهلل -تعاىل -عن انلقائص والعيوب ،وإثبات نقيضها من املحامد والكمال املطلق ،ونيف الرشيك هل يف
ذاته ،وصفاته ،وأفعاهل ،وألوهيته ،وربوبيته.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلُبيزي.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10915( :
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أما خيَش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهلل رأسه رأس محار ،أو جيعل صورته صورة محار؟

ً
ُ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أما خيىش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيَ رول اهلل رأسه رأس محار،
أو جيعل صورته ُصورة محار؟».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
إنما جعل اإلمام يف الصالة يلُقتدى به ويؤتم به ،حبيث تقع تنقالت املأموم بعد تنقالته ،وبهذا حتقق املتابعة ،فإذا سابقه

املأموم ،فاتت املقاصد املطلوبة من اإلمامة ،ذلا جاء هذا الوعيد الشديد ىلع من يرفع رأسه قبل إمامه ،بأن جيعل اهلل رأسه

رأس مح ار ،أو جيعل صورته صورة محار ،حبيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إىل أقبح صورة ،جزاء هلذا العضو اذلي حصل
منه الرفع واإلخالل بالصالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الكبائر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
• أ َما  :استفهام توبيخ.
َّ
َْ َ
• َخيىش  :خياف ،واملعىن :فليخف؛ ألن الغرض من االستفهام هنا اإلشعار بانليه عن رفع الرأس قبل اإلمام.
ُ
َّ
َ ََ ُ ََُ
َّ
لكه ،واألوىل خاصة يف جزء
• أو جيعل صورته  :أو للشك من الراوي والفرق بني هذه اجلملة واجلملة األوىل السابقة :أن هذه اعمة يف اجلسد ِ
منه وهو الرأس.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

حتريم رفع الرأس يف السجود قبل اإلمام والوعيد فيه ديلل ىلع منعه ،إذ ال وعيد إال ىلع حمرم وقد أوعد عليه باملسخ وهو من أشد العقوبات.
يلحق بذلك مسابقة اإلمام يف لك تنقالت الصالة وهذا من باب القياس.
وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة.
ُّ
توعد املسابق باملسخ إىل صورة احلمار ،ملا بينه وبني احلمار من املناسبة والشبه يف ابلالدة والغباء ،ألن املسابق إذا اكن يعلم أنه لن ينرصف من
الصالة قبل إمامه ،فليس هناك فائدة يف املسابقة ،فدل ىلع غبائه وضعف عقله.
تدل مسابقة اإلمام ىلع الرغبة يف استعجال اخلروج من الصالة ،وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل اإلمام.
الوعيد بتغيري صورة من يرفع رأسه قبل اإلمام إىل صورة محار أمر ممكن ،وهو من املسخ ،وحيتمل أن يرجع املعىن من حتويل الصورة إىل حتويل
الطبيعة وذلك بأن يصبح بليدا اكحلمار.
كمال شفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،وبيانه هلم األحاكم وما يرتتب عليها من اثلواب والعقاب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3086( :

134

أمر بالل أن يشفع األذان ،ويوتر اإلقامة

َ َ َ
ً ُ
َ
ويوتر اإل َق َ
األ َذانُ ،
امة».
ع
شف
ي
أن
ل
ال
ب
ر
م
ِ
ِ
ِ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤذنه بالال -ريض اهلل عنه -أن يشفع اآلذان ألنه إلعالم الغائبني ،فيأِت بألفاظه مثىن،
وهذا عدا (اتلكبري) يف أوهل ،فقد ثبت تربيعه و(لكمة اتلوحيد) يف آخره ،فقد ثبت إفرادها،كما أمر بالال أيضا أن يوتر اإلقامة،

ألنها تلنبيه احلاَضين ،وذلك بأن يأِت جبملها مرة مرة ،وهذا عدا (اتلكبري) ،و"قد قامت الصالة" فقد ثبت تثنيتهما فيها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم  -فضائل بالل ريض اهلل عنه.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين ُاملفردات:
َ
• أ ِمر بِالل َ :أمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واألمر طلب الفعل ممن دون الطالب.
َ
َ
• أن يَشفع األذان  :يأِت بألفاظه شفعا ،أي مثىن واملثىن مرتان.
ويوتر اإلقَ َ
• ُ
امة  :يأِت بألفاظها وترا ،وهو عكس الشفع.
ِ ِ
• األذان  :يف اللغة :اإلعالم ،يف الرشع :اإلعالم حبضور وقت فعل الصالة بذكر خمصوص.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َّ
األذان واإلقامة فرض كفاية ،دلاللة األمر الصادر من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن الصيغة تقتِض رفع احلديث.
استحباب شفع األذان وإيتار اإلقامة من غري وجوب لوجود أدلة أخرى ىلع غري هذه الصيغة.
َّ
شدة االهتمام باألذان ىلع اإلقامة؛ لكونه نداء للبعيد.
املراد بشفع األذان ماعدا اتلكبريات األربع يف أوهل ،ولكمة اتلوحيد يف آخره ،لوجود أدلة أخرى.
املراد بوتر اإلقامة ماعدا اتلكبريتني يف أوهلا و [قد قامت الصالة] ،فإنهما مشفوعتان تلخصيصهما بأدلة أخر.
حكمة شفع األذان؛ يلتحقق سماع ابلعيدين الغائبني.
احلكمة من ِإيتَار اإلقامة؛ ألنها للحاَضين يف األصل ،ولغريهم باتلبعية.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببناء املساجد يف ادلور ،وأن تنظف

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :أَ َمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببناء املساجد يف ُّ
ور ،وأن
ادل
ِ
ِ
ُ َّ
نظف ،وتُ َّ
طيب.
ت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
ُ َّ
أ َمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تبىن املساجد يف األحياء ،بمعىن أن لك يح يكون فيه مسجد ،وأن ت َطهر فزيال
ُ
َ
ُ
َ
األوساخ والقذر ،وتصان وحتفظ ،وجتعل فيها الروائح الطيبة من ابلخور وغريه مما هل راحئة طيبة.
عنها

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ادلعوة واحلسبة > اثلقافة اإلسالمية > احلضارة اإلسالمية
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ُّ
ور  :مجع دار ،واملراد به :اليح ،قال -تعاىل( :-سأريكم دار الفاسقني).
• ادل ِ
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

مرشوعية بناء املساجد يف األحياء ،ما لم تقع ىلع وجه ُ
الم َضارة.
َ
ْ
ر
َ
َ
ني َوال َعاكف َ
لطائف َ
القذارات واألوساخ واألتربة ،قال اهلل -تعاىل( :-أ ْن َط ره َرا َبيْ َ َّ
ني
مرشوعية تهيئة املساجد للمصلني ،وذلك بتنظيفها من
ِِ
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
الر َّكع ُّ
َو ُّ
جو ِد).
ِ
َ
َ
ُ
ر
َضورة احرتام املساجد وصونِها عن لك ما يلوثها ،ويؤيده نهيه -صىل اهلل عليه وسلم -عن ُ
ابلصاق يف املسجد.
َّ
ْ
وأد َىع إلطالة َ
ابلقاء فيها ،واملداومة ىلع الرتدد عليها.
مرشوعية تطييب املساجد وحتسني راحئتها؛ ألن يف ذلك انرشاح للصدر،
َُ
َُ
فيه اإلشارة إىل استحباب إقامة شخص يقم ىلع املسجد ،بتنظيفه وتبخريه ،فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه( -أن امرأة سوداء اكنت تقم
املسجد) .متفق عليه ،لكن ال يعين هذا أن تنظيفها يُقترص عليه ،بل لك من وجد قذرا أو وسخا أو حنو ذلك أزاهل وفيه أجرُ ،
(عرضت يلع
أجور أميت ،حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد) .رواه أبو داود من حديث أنس -ريض اهلل عنه.-
ُ
َ
فيه حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع االجتماع ونبذ الفرقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر ببناء املساجد يف األحياء ،ومن مقاصده
اجتماع أهل ر
اليح لك يوم حتت سقف واحد ،ال شك أن هذا باعث جلمع القلوب ،ونرش األلفة واحلث ىلع اتلعاون ىلع الُب واتلقوى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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ٌ
أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من اكن به جرح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته ،فإذا برئت جراحته
استقاد

ً
احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قىض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف رجل طعن رجال
َ
َ ْ
ْ
بِق ْر ٍن يف ِرج ِل ِه ،فقال :يا رسول اهلل ،أ ِقد ِين ،فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تعجل حىت يُبأ جرحك" ،قال:
َ ْ َ َ َََ َ
ُ
اد ُه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -منه ،قالَ :ف َع َر َج ال ُمستَ ُ
وبرأ ُ
قيدَ ،
المستقاد منه ،فأىت
فأىب الرجل إال أن يست ِقيد ،فأق
َ ْ ُ َ َ
المستَق ُ
ُ
َ
َ
يد إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل :يا رسول اهلل ،عرجت ،وبرأ صاحيب؟ فقال هل رسول اهلل -صىل
ِ
اهلل عليه وسلم" : -ألم آمرك أال تستقيد ،حىت يُبأ جرحك؟ فعصيتين فأبعدك اهلل ،وبطل جرحك" ثم أمر رسول اهلل -
ٌ
صىل اهلل عليه وسلم ،بعد الرجل اذلي عرج -من اكن به جرح أن ال يستقيد حىت تُبأ جراحته ،فإذا برئت جراحته

استقاد.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد هذا احلديث أن رجال َضب آخر بقرن وهو العظم اذلي يكون يف رأس ادلواب ،فطلب من انليب -عليه الصالة
والسالم -إقامة القصاص ىلع من َضبه ،فأمره انليب -عليه الصالة والسالم -أن ينتظر إىل أن يُبأ؛ ألنه ال يُدرى هل تندمل

هذه اجلراح أو ترسي ىلع العضو أو ترسي ىلع انلفس ويموت اإلنسان ،فأىب إال تعجيل القصاص ،فأقامه انليب -عليه الصالة
ُ
وطالب القصاص أصابه العرج ،فجاء شاكيا إىل انليب -
والسالم -ىلع اجلاين ،ثم إن اجلاين بريء بعد إقامة القصاص عليه
َ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فبني هل بأنك تعجلت ولم ترض باتلأخري فذهب حقك يف ادلية ،وداع عليه من باب الزجر هل ىلع
استعجاهل وعدم امتثاهل َ
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأمر -عليه الصالة والسالم -بتأخري إقامة القصاص بعد ذلك يف
اجلروح إىل الُبء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• أقدين  :يريد االقتصاص من اذلي جىن عليه.
• بقرن  :بفتح القاف ،وسكون الراء ،آخره نون :مادة صلبة ناتئة جبوار األذن ،تكون يف رؤوس ابلقر والغنم وحنوها ،ويف لك رأس قرنان اغبلاً.
َّ
ْ َ
ْ ً
• عرجت  :عرج :أي مىش ِمشيَة غري ُمتساوية بسبب ِعل ٍة طارئة أصابت إحدى ِرجليه.
• بطل عرجك  :بطل ما اكن لك من دية جرحك بتعجلك بالقصاص.
• جرح  :شق يف ابلدن.
• أبعدك اهلل  :مجلة داعئية غري مقصودة ،ألن هذا الرجل قد أساء األدب فداع عليه من باب الزجر عن هذه العجلة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

جواز القصاص فيما دون انلفس.
حيرم أن يقتص من عضو قبل برئه ،وهذا مذهب مجهور العلماء ،كما ال تطلب هل دية قبل برئه؛ وذلك الحتمال الرساية.
أن ِرساية اجلناية إذا اكن القصاص قبل الُبء غري مضمونة.
ً
احلكمة يف هذا :أن اجلرح ما دام ًّ
طريا لم يُبأ؛ فإن فيه احتماال أن تكون هل رساية ومضاعفات ،فالواجب الصُب حىت يتم شفاؤه ،ثم يقتص
هل ،أو تؤخذ هل ادلية.
بيان اآلثار السيئة اليت ترتتب ىلع معصية الرشع وىلع االستعجال.
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعِت -
دار إحياء الرتاث العريب -الطبعة :اثلانية.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،املؤلف :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب .الطبعة :األوىل 1429 ،ه.
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أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم ىلع اجلبهة ،وأشار بيده ىلع أنفه وايلدين والركبتني ،وأطراف القدمني وال
نكفت اثلياب والشعر

َ ُ
ْ
ْ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أ ِم ْرت أن أس ُجد ىلع َسب َعة أعظم
ْ
َّ
َ ْ
َ َ
َ
ُّ َ َ
َْ
ْ
كف َ
َ
ت اثلرياب والشعر».
ىلع اجلَبهة ،وأشار بِيده ىلع أن ِفه وايلَدين والركبتني ،وأط َراف القدمني وال ن ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
ْ
أس ُ
جد" ويف رواية "أمرنا" ،ويف رواية" :أ َمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم"-؛ واثلالث الروايات لكها
معىن حديث ":أ ِم ْرت أن
ُ
َّ
َ ُ
ْ
أمر ٌّ
أن ما أ ِم َر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو ٌ
اعم هل وألمته؛ "ىلع َسب َعة أعظم" أي :أ ِمرت
للبخاري ،والقاعدة الرشعية
ْ
َ
السجود كما جاء مفرسا يف الرواية األخرى ،ثم َّ
باألع ُظم :أعضاء ُّ
فرسها بقوهل:
أن أسجد ىلع َسبعة أع َضاء ،فاملراد
ْ
ْ
ْ
"ىلع اجلَبْ َهة" أي أُمرت ُّ
بالسجود ىلع اجلَبَهة ،مع األنف كما يدل عليه قوهل" :وأشار ِب َيده ىلع أن ِفه" ،أي أشار إىل أن ِفه يلُبَ رني
ِ
َّ
أنهما ُعضو واحد.
َ
َ
الق َدمني" أي :وأُمرت أن ْ
َ
"والركبَتَني ْ
الك َّفني ،كما هو ُ
ُّ
أس ُجد ىلع
وأط َراف
المراد عند اإلطالق،
باطن
ِ
"وايلَدين" أي وىلع ِ
َ
الساعدي -ريض اهلل عنه -يف باب صفة الصالة بلفظْ :
الق َد َمني ويف حديث أَيب ُمحيد َّ
ُّ
(واستَقبل
الركبتني وىلع أطراف أصابِع
َ
ْ َ
بأصابع ِرجليه ال ِقبْلة) أي وهو ساجد.
َ
َْ
َّ
َّ
َ ْ
َ
َّ
كف َ
والشعر من االنتشار عند ُّ
الركوع
ت اثلرياب والشعر" والكفت :اجلَمع والضم ،واملعىن :ال ن ُضم وال جنمع اثلرياب
"وال ن ِ
َّ
ُّ
والسجود ،بل نرتك األمر ىلع حاهل حىت يقعا ىلع األرض ليَسجد جبميع األعضاء واثلرياب والشعر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
أع ُظم  :أعضاء ُّ
السجود.
َّ
َ
ْ
ُ
ايلَدين  :الكفني ،كما هو المراد عند اإلطالق.
َ
الركبتانَ :مفصل ما بَ ْني َّ
الركبَتَني ُّ :
ُّ
الساق والف ِخذ.
َ
َ ْ
َّ
وال نك ِفت  :الكفت :اجلَمع والضم.

.1
.2
.3
.4

.5
.6

السجود يف الصالة ىلع َ
األعضاء َّ
وجوب ُّ
السبعة؛ ألن األصل يف األمر الوجوب.
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
أنه ال جيزئ السجود ىلع اجلَبهة دون األنف أو األنف دون اجلَبهة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ذكر اجلَبهة أشار إىل األنف.
ْ َ
َ
السجود ىلع ُ
وجوب ُّ
العضو مجيعه ،وال يَكيف بَعض ذلك ،واجلَبهة يَضع منها ىلع األرض ما أمكنه.
َ
َ
ْ
ْ
بوضعها من دون كشفها ،وال خالف أن كشف ُّ
الركبتني
ظاهره أنه ال جيب كشف يشء من هذه األعضاء؛ ألن ُمسىم ال ُّسجود عليها يصدق
ِ
ِ
ْ
َ ْ
َ
غري واجب ،ملا خياف من كشف العورة ،وكذا الق َدمني جلواز الصالة باخلُفني.
َْ
كراهية كفت اثلَّوب يف الصالة.
َْ
َّ
َ ْ
ََ
َّ
َ
كراهية عقص الشعر وعقده خلف القفا ،سواء تعمده للصالة أم اكن كذلك قبل الصالة وفعلها ملعىن آخر وصىل ىلع حاهل بغري َضورة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة 1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش 1410 :ه.
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أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض

ُ ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت" :أ ِم َرت بريرة أن تعتد بثالث ِحيَ ٍض».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بريرة موالة لعائشة -ريض اهلل عنها -عتقت من الرق ،ويه حتت زوجها الرقيق مغيث ،فاكن هلا اخليار بني بقائها معه ،وبني

أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت نكاحها ،فيف احلديث أنها اعتدت من زوجها بثالث حيض ،مع أنه فسخ ،وليس بطالق ،وأنه
ً
فراق يف احلياة ،ال يف املوت ،وأن زوجها اذلي اعتدت من فراقه الزال رقيقا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين ُاملفردات:
ْ
• أ ِم َرت  :بصيغة املبين للمجهول ،أي :أمرت من جهة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ر
َ َ
ٌ
تق ْ
ت من الرق.
• بريرة  :موالة لعائشة -ريض اهلل عنها -ع
• تعتد  :العدة يه تربص وانتظار يلزم املرأة عند زوال انلاكح املتأكد بادلخول.
فوائد احلديث:

 .1قوهلا" :أمرت بريرة" هل حكم الرفع ،فاآلمر هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
 .2أن األمة إذا عتقت حتت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة احلرة ثالث ِحي ٍض ،وهذا مذهب اجلمهور.
 .3أن املبارش للقصة يكون أعلم بها من غريه؛ فإن اعئشة -ريض اهلل عنها -مبارشة للقصة؛ ألنها اشرتت بريرة وأعتقتها.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه :حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل،
1427ه.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية1405 ،
 ـه1985 -م.
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َْ َ َ
ُ َّ
ُْ ُ
أمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن خنرج يف العيدين الع َواتق َوذ َوات اْلدور ،وأمر احليض أن
ََْ ْ ُ ى
يعزتل َن مصىل املسلمني

َ
ُْ
َ َّ ُ ْ
طية ن َسيبة األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت« :أ َم َرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن خن ِرج
احلديث :عن أم ع
َ
ْ
ََْ ْ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
يف العيدين الْ َع َوات َ
َ
َ
َ
ات اخلدور ،وأمر احل ُ
زتلن مصىل املسلمني».
ع
ي
أن
ض
ي
و
ذ
و
ق
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ْ
ُْ
َْ
َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ ر ْ َ
ُ
ْ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ابلكر من ِخد ِرها ،حىت خترج احليض ،فيكُبن بتكبريهم ويدعون
ويف لفظ« :كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد ،حىت خن ِرج ِ
َ
ُ ْ َُ
وطه َرته».
بداعئهم ،يرجون بَ َركة ذلك ايلوم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يوم عيد الفطر ويوم عيد األضَّح من األيام املفضلة ،اليت يظهر فيها شعار اإلسالم وتتجىل أخوة املسلمني باجتماعهم
ً
ر
وتآلف قلوبهم ،واجتماع لكمتهم ىلع نرصة اإلسالم ،وإعالء
وتراصهم ،لك أهل بَل يلتمون يف صعيد واحد إظهارا لوحدتهم،
ِ
لكمة اهلل وإقامة ذكر اهلل وإظهار شعائره.
َّ
ذلا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خبروج لك النساء ،حىت ىلع الفتيات املستورات يف بيوتهن ،والنساء احلُيض ،ىلع أن

يكن يف ناحية بعيدة عن املصلني ،ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني فيحصل هلن ِمن خري ذلك املشهد ،ويصيبهن من بركته،
ومن رمحة اهلل ورضوانه ،وتلكون الرمحة والقبول أقرب إيلهم.

وصالة العيدين فرض كفاية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة العيدين
ُ
راوي احلديث :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• يف العيدين  :يف صالة العيد أو يف يوم العيد للصالة ،والعيدان هما الفطر واألضَّح.
ْ
• ال َع َواتِق  :مجع "اعتق" املرأة الشابة أول ما تبلغ.
• ذوات  :صاحبات.
ْ
ُْ ُ
ور  :مجع ِخدر وهو السرت ،وهو جانب من ابليت ،جيعل عليه سرتة ،يكون للجارية ابلكر.
• اخلد ِ
• احل ُ َّيض  :مجع حائض ويه اليت أصابها احليض.
ََْ ْ
زتل َن ُمصىل املسلمني  :يتنحني عنه ،ومصىل املسلمني هنا ماكن صالتهم يف العيد.
• يع ِ
• كنا نؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ْ
ابلكر  :األنىث اليت لم يصبها أو يمسها الرجل.
• ِ
َُ َرْ َ
َّ
ُ
• فيكُبن  :أي احليض أي يقلن اهلل أكُب.
• بتكبريهم  :أي بمثل تكبري انلاس.
• يدعون  :أي احل ُ َّيض يسألن اهلل.
• بداعئهم  :بمثل داعء انلاس.
• يرجون  :أي احل ُ َّيض أو مجيع املصلني.
• بركة  :خريه الكثري ادلائم.
ْ َُ
• ُطه َرته  :أي حصول تطهري اذلنوب فيه.
فوائد احلديث:

 .1مرشوعية صالة العيد للنساء ،ىلع رشط أال خيرجن متُبجات متعطرات لورود انليه عن ذلك.
 .2صالة العيدين فرض كفاية.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وجوب اجتناب احلائض املسجد؛ ئلال تلوثه.
أن مصىل العيد هل حكم املساجد وإن لم حيوط.
أن احلائض غري ممنوعة من ادلاعء وذكر اهلل -تعاىل.-
ًّ
مرجوا إلجابة ادلاعء.
فضل يوم العيد وكونه
مرشوعية اتلكبري يف مصىل العيد واجلهر به.
االهتمام بتكثري احلاَضين يف العيد لَلاعء واذلكر.
من طريقة نساء الصحابة تسرت األبكار وحنوهن يف ابليوت وعدم خروجهن.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،.حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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أمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن نسترشف العني واألذنني ،وال نضيح بعوراء ،وال مقابلة ،وال
مدابرة ،وال خرقاء ،وال َشقاء

ََََ َُ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ََْْ َ َُُْْ
ني ،وال
رشف العني واألذن ِ
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -قال« :أمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن نست ِ
اء ،وال َ ْ
رشقَ َ
اء ،وال ُم َقابَلَ ٍة ،وال ُم َدابَ َر ٍة ،وال َخ ْر َق َ
نُ َض ريح ب َع ْو َر َ
اء».
ِ
درجة احلديث :إسناده ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيُب يلع -ريض اهلل عنه -بأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن يتفقدوا األضحية عند رشائها أو ذحبها،

حىت األعضاء الصغرية فيها ويه العني واألذن ،ملعرفة سالمتها من آفة تكون فيها ،سواء اكن خلقة أو بفعل اآلديم ،ثم نهاهم
أن يضحوا بأضحية فيها َع َور ،أو مقطوعة األذن سواء من األمام أو اخللف ،أو أذنها فيها خرق أو مشقوقة؛ ألن املقصود من
األضحية أن تكون سليمة من العيوب واآلفات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ٌ
ْ
أن نسترشف  :مأخوذ من االسترشاف ،وهو رفع ابلرص للنظر إىل اليشء ،تلأمله وفحصه ،ملعرفة سالمته من آفة تكون فيه.
نضيح  :من األضحية :ويه ما يذبح يف أيام انلحر بسبب العيدً ،
تقربا إىل اهلل -تعاىل.-
َ ْ
َ َ
بعوراء َ :
الع َور ذهب ِح ُّس إحدى عيْنيْه ،فهو أع َور ويه َع ْو َراء.
َّ
َّ
مقابلة  :بفتح ابلاء ،يه الشاة اليت قطعت أذنها من قدام ،وتركت معلقة ،كأنها زنمة.
مدابرة  :بفتح ابلاء املوحدة ،يه اليت قطعت من جانب أذنها املدبر.
اليت يف أذنها خرق مستدير.
خرقاء  :باملد ،يه
ً
َ ْ ُ َ ُُ
رشقاء  :مشقوقة األذن طوال.

ُ ً
ْ
ْ
 .1األفضل أن تكون األضحية ،واهلدي ،والعقيقة ىلع أحسن الصفات ،وأمجل اهليئات ،وأن تكون بعيدة عن عيب تكون معه غري جم ِزئة،
ٌ
ً
َّ
ٌ
رغبة يف استحسانها ومجاهلا؛ ألنها عبادة وقربة.
ْ
ْ
 .2من كمال األضحية وحسنها أن تكون سليمة األذن ،والعني ،والقرن ،فال تكون أذنها مقطوعة ،وال خمروقة ،وال مشقوقة ،وأن يكون قرنها
ً
ْ
ً
سليما من الكرس ،وأن تكون عينها سليمة من ابلياض والغشاء.
 .3أنه ينبيغ لإلنسان أن يتفقد أضحيته حىت األعضاء الصغرية منها.
 .4أنه لكما اكنت األضحية أىلغ وأكمل فيه أحب إىل اهلل -تعاىل ،-وأعظم ألجر صاحبها.
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املصادر واملراجع:

 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية،  1395ـه 1975 -م
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية1406 ، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للشيخ البسام .دار امليمان .الطبعة األوىل1426 :ه – 2005م -ضعيف أيب داود  -األم ،للشيخ األبلاين .دار النرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع  -الكويت .الطبعة :األوىل  1423 -ه.
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أمرين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أقوم ىلع بدنه ،وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ،وأن ال
ً
أعطي اجلزار منها شيئا

َ
َّ
َّ َ َ ُ َ َ ْ
َّ
َََ َُ
وم َىلع بُدنِ ِهَ ،وأن
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أق
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال« :أمر ِين رسول ِ
َ
ُ َ َ َّ
َ َ َّ َ َ
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ
نها شيئًا».
أت َصدق بِلح ِم َها َو ُجلو ِدها َوأ ِجلتِ َهاَ ،وأن ال أع ِطي اجلزار ِم
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ق ِد َم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكة يف حجة الوداع ومعه هديه وقدم يلع بن أىب طالب -ريض اهلل عنه -من ايلمن ،ومعه

هدي ،وبما أنها صدقة للفقراء واملساكني ،فليس ملهديها حق اتلرصف بها ،أو بيشء منها ىلع طريقة املعاوضة ،فقد نهاه أن

يعطي جازرها منها ،معاوضة هل ىلع عمله ،وإنما أعطاه أجرته من غري حلمها وجلودها وأجلتها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• َبُدنِه ِ :إبِ ِل ِه اليت أهداها واكنت مائة بعري.
َ َّ َ َ
• أَت َصدق بِلح ِم َها  :أدفعه للفقراء.
َّ
تها  :مجع ُجل هو ما يطرح ىلع ظهر ابلعري ،من كساء وحنوه.
• أ ِجل
ُ
ْ
ار منْ َها َشيْئًا  :أي من حلمها ً
• أن ال أ ْعط َي اجل َ َّز َ
عوضا عن جزارته ،واجلزارة :أطراف ابلعري ،اكلرأس وايلدين والرجلني ثم نقلت إىل ما يأخذه
ِ
ِ
اجلزار من األجرة؛ ألنه اكن يأخذ تلك األطراف عن أجرته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مرشوعية اهلدي ،وأنه من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
كثريا ،عظيم انلفع ،فقد أهدى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مائة بدنة.
األفضل كونه
األفضل أن يتصدق بها ،وبما يتبعها ،من جلود وأجلة ،وهل أن يأكل من هدي اتلطوع وما أهداه يف احلج بأنواعه اثللث فأقل.
ال يعطى اجلزار من اهلدي شيئًا ىلع سبيل املعاوضة واألجرة ،أما إذا أعطي أجرته اكملة ،ثم تصدق عليه صاحبها -إذا اكن ً
فقريا -فال بأس.
جواز اتلوكيل يف ذحبها واتلصدق بها.
منع بيع يشء من اهلدي كما يُمنع أن جيعل يشء من حلمها أجرة للجزار.
فضل يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أميطي عنا قرامك هذا ،فإنه ال تزال تصاويره تعرض يف صالِت

احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن قِ َرام لعائشة َسرتت به جانب بَيتها ،فقال انليب -صىل اهلل عليه
َ
َ
َْ
َّ
عنا ق َر َ
تصاو ُيره تع ِرض يف صالِت».
زال
ت
ال
فإنه
هذا،
ك
ام
ي
يط
م
وسلم« :-أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
اكن لعائشة -ريض اهلل عنها -ثوب رقيق من ُصوف ِذي ألوان ونقوش ،تسرت به فتحة اكنت يف ُحجرتها ،فأمرها انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -بإزاتله ووض ح هلا سبب ذلك وأن نقوشه وألوانه ال تزال تظهر أمام عينيه يف الصالة فخاف أن تشغله عن
ََ
ََ
ُ
َ َ
اصدها من االنقياد واخلضوع هلل -تعاىل.-
كمال حضور القلب يف الصالة ،وتدبر أذاكرها وتالوتها ومق ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• َقِ َرام  :ثوب رقيق من ُصوف ِذي ألوان ونقوش.
أزييل.
• أ ِم ِ
يطي ِ :
ُ
َ
َ ُ
• تَصاو ُ
ارفه ،ونقوشه.
وزخ
ه،
ان
ألو
:
ره
ي
ِ
َ ْ ُِ َ ُ
َ
• تع ِرض  :تلوح وتظهر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

ُ ر
َ َ
وزخارف تكون يف قِبلته ،وغري ذلك مما يُشغل.
المصيل ويلهيه عن صالته ،من ألوان
استحباب إزالة لك ما يُشغل
ُ ر
للمصيل أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
األفضل
َ
ُ
مرشوعية األمر باملعروف وانليه عن المنكر ،بإزالة ما قدر ىلع إزاتله ،من األمور املنافية للرشع ،واملبادرة إىل ذلك.
َ
ُ
ُحسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث لم يزل الق ِرام بنفسه؛ ألنه لو أزاهل بنفسه لاكن يف ذلك حتزينًا هلا.
ُ
الزكية ،فضال َّ
انلفوس ر
أن للصور واألشياء الظاهرةً ،
القلوب و ُّ
عما دونها.
تأثريا يف
ر
ُ
َ ْ
َ َ
وانلقوش فيها ،مما يليه ُ
المصلني ،ويشغلهم عن تَ َدبُّر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتَزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
والزخارف،
انلقوش
كراهة ز
ِ
ُ
َ
وكذلك الصالة ىلع املفارش املنقوشة المزخرفة.
َّ
َّ َّ
َّ
َْ
َْ
َ
َ
َ
أن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغريه من البرش من اخلواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،كما يه إال خطرات بسيطة ،حىت
يعود إىل ُمنَاجاة اهلل تعاىل ،واالتصال ب ر
ربه.
َ
ِر
َّ
َْ
َْ
أن اخلواطر والوساوس اليت تع ِرض للمصيل ال تبطل صالته ولو كرثت؛ لقوهل( :ال تزال تع ِرض يل يف صالِت).
َ
َ
إضافة ابليت اذلي تسكنه اعئشة إيلها؛ لقوهل( :جانب بيتها).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10881( :
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ُ
َ َ َ َّ
َّ
َ
أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -أِت بصيب ،فبال ىلع ثوبه ،فداع بماء ،فأتبعه إياه

َ
ْ
ْ
َّ َ
ُر َْ
ت ِحم َص ٍن األ َس ِديَّة -ريض اهلل عنها« -أنها أتت بابن هلا صغري لم يأكل الطعام إىل رسول اهلل
احلديث :عن أم قي ِس بِن ِ
َْ
ْ
جره ،فبال ىلع ثوبه ،فداع بماء َف َن َض َ
حه ىلع ثوبه ،ولم يغ ِسله».
صىل اهلل عليه وسلم -فأجلسه يف ِحِ
ُ
َّ
ِت بصيب ،فبال ىلع ثوبه ،فداع بماء ،فأَتبَعهَ
عن َاعئ ِ َش َة أُ رم ال ْ ُم ْؤ ِم ِنني -ريض اهلل عنها« -أن َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
ِإيَّاه».
ََََْ
َ
غسله» .
ويف رواية« :فأتبعه بوهل ،ولم ي ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -يأتون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأطفاهلم؛ يلنالوا من بركته وبركة داعئه هلم ،واكن -صىل
اهلل عليه وسلم -من لطافته ،وكرم أخالقه يستقبلهم بما جبله اهلل عليه من البرش والسماحة ،فجاءت أم قيس -ريض اهلل

عنها -بابن هلا صغري ،يتغذى باللنب ،ولم يصل إىل سن اتلغذي بغري اللنب ،فمن رمحته أجلسه يف حجره الكريم ،فبال الصيب
ً
ً
ىلع ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فطلب ماء فرش ماكن ابلول من ثوبه رشا ،ولم يغسله غسال ،وهذا احلكم خاص
بالرضيع اذلكر دون األنىث.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -الطب  -اآلداب  -اخلصائص.
َ
ْ
ْ
َْ
ت ِحم َص ٍن األ َس ِديَّ ِة -ريض اهلل عنها-
راوي احلديث :أم قي ِس بِن ِ
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أم قيس األسدية -ريض اهلل عنها :-متفق عليه.
حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-الرواية األوىل متفق عليها ،الرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• بابن هلا  :غري مسىم ،وقد مات صغريا.
ً
• لم يأكل الطعام  :لم يكن الطعام قوتا هل لصغره ،وإنما قوته اللنب
• ِحجره  :حضنه.
• ثوبه  :ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ًّ
• ُنضحه  :رشه رشا ماكن ابلول.
ر
• أ ِِت بصيب  :يجء إيله بطفل صغري ،وذلك من أجل أن حينكه.
• أتبعه إيَّاه َّ :
صبه ىلع بوهل
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انلدب إىل حسن املعارشة واتلواضع والرفق بالصغار.
الغسل ال بد فيه من أمر زائد ىلع إيصال املاء.
جناسة بول الغالم وإن لم يأكل الطعام لشهوة.
كفاية الرش ،اذلي ال يبلغ درجة اجلريان ،تلطهري بول الغالم.
بول الغالم الصغري اذلي لم يتغذ بالطعام لصغره يطهر بنضح املاء عليه بدون غسل
َّ
عذرة الغالم اذلي يتقوت من لنب أمه ال بُد فيها من الغسل كسائر انلجاسات
َّ
األوىل املبادرة بتطهري حمل انلجاسة؛ للمبادرة إىل اتلطهر من اخلبث؛ وئلال ينىس
أخالق انليب صىل اهلل عليه وسلم الكريمة ،وتواضعه اجلم.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3529( :
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َّ
َّ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل املسجد ،فدخل رجل فصىل ،ثم جاء فسلم ىلع انليب -صىل اهلل عليه
ُ َ ِّ
ِّ
وسلم -فقال :ارجع فصل ،فإنك لم تصل

َّ
َّ
ُ َ
احلديث :عن أيب ه َريْ َرة -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل املسجد ،فدخل رجل فصىل ،ثم جاء
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ ر
ر
فسلم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ارجع فصل ،فإنك لم ت َصل ،فرجع فصىل كما صىل ،ثم جاء فسلم ىلع
َّ
ُ ر
ر
ُ ْ
َ رْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ارجع فصل ،فإنك لم ت َصل -ثالثا -فقال :واذلي بعثك باحلق ال أح ِس ُن غريه ،ف َعلم ِين،
َ َ
ُب ،ثم اقرأ ما تيرس من القرآن ،ثم اركع حىت َت ْط َم َّ
كرْ
فقال :إذا ُق ْم َ
نئ راكعا ،ثم ارفع حىت تعتدل قائما ،ثم
ت إىل الصالة ف
ِ
اسجد حىت َت ْط َم َّ
نئ ساجدا ،ثم ارفع حىت تطمنئ جالسا ،وافعل ذلك يف صالتك لكها».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد ،فدخل رجل من الصحابة ،اسمه (خالد بن رافع) ،فصىل صالة خفيفة غري تامة

األفعال واألقوال ،فلما فرغ من صالته ،جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسلم عليه فرد عليه السالم ثم قال هل :ارجع
َ ر
ف َصل ،فإنك لم تصل ،فرجع وعمل يف صالته اثلانية كما عمل يف صالته األوىل ،ثم جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
َ ر
فقال هل :ارجع ف َصل فإنك لم تصل ثالث مرات ،فأقسم الرجل بقوهل :واذلي بعثك باحلق -وهو اهلل تعاىل -ما أحسن غري ما
َر
فعلمين ،فعندما اشتاق إىل العلم ،وتاقت نفسه إيله ،وتهيأ لقبوهل وانتىف احتمال كونه ناسيا بعد طول الرتديد قال هل
فعلت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما معناه :إذا قمت إىل الصالة فكُب تكبرية اإلحرام ،ثم اقرأ ما تيرس من القرآن ،بعد قراءة
سورة الفاحتة ثم اركع حىت تطمنئ راكعا ،ثم ارفع من الركوع حىت تعتدل قائما ،وتطمنئ يف اعتدالك ثم اسجد حىت تطمنئ

ساجدا ،ثم ارفع من السجود وا جلس حىت تطمنئ جالسا ،وافعل هذه األفعال واألقوال يف صالتك لكها ،ماعدا تكبرية

اإلحرام ،فإنها يف الركعة األوىل دون غريها من الركعات.

وكون املراد بما تيرس سورة الفاحتة ىلع األقل مأخوذ من روايات احلديث ومن األدلة األخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َّ
• فصىل  :صالة خفيفة ال يطمنئ فيها.
• ارجع ُ :عد إىل فعل الصالة مرة أخرى.
ُْ
ُ
• فإنك لم تصل  :لم تصل صالة جم ِزئة.
َّ
• كما صىل  :كصالته األوىل لم يطمنئ فيها.
• ثالثا  :ردده ثالث مرات ليشتد شوقه إىل العلم فيكون أرسخ يف قلبه.
• واذلي بعثك باحلق  :أرسلك به وهو اهلل -عز وجل ،-واحلق الصدق يف األخبار والعدل يف األحاكم ،والواو للقسم ،وأقسم أنه ال حيسن غريه،
يلؤكد أنه ليس يف وسعه أن يصيل أحسن مما صىل فيكون عذرا هل يف عدم الرجوع.
ُ
• قمت إىل الصالة  :وقفت تلصيل.
• ر
فكُب  :قل اهلل أكُب ويه تكبرية اإلحرام.
• اركع  :احن ظهرك.
• تطمنئ  :تستقر.
َْ
ارف ْع  :أي ظهرك.
•
• اسجد  :اهو إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
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• ذلك  :لك ما سبق عدا تكبرية اإلحرام.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

األعمال املذكورة يف هذا احلديث يه أراكن الصالة ،اليت ال تسقط سهوا وال جهال.ويه تكبرية اإلحرام يف املرة األوىل فقط ،ثم قراءة الفاحتة
يف لك ركعة ،ثم الركوع واالعتدال منه ،ثم السجود واالعتدال منه ،والطمأنينة يف لك هذه األفعال حىت يف الرفع من الركوع والسجود ،وبيق
يشء من األراكن ،اكلتشهد ،والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتسليم ،قال انلووي :إنها معلومة دلى السائل.
أن يفعل ذلك يف لك ركعة ،ماعدا تكبرية اإلحرام ،فيف األوىل دون غريها.
وجوب الرتتيب بني هذه األعمال؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" وألنه مقام تعليم جاهل باألحاكم.
أن هذه األراكن للصالة ،ال تسقط ال سهوا وال جهال ،بديلل أمر املصيل باإلاعدة ،ولم يكتف انليب عليه الصالة والسالم بتعليمه.
عدم صحة صالة امليسء ،فلوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها.
ُْ
أن اجلاهل جت ِزىء منه الصالة انلاقصة ،أما العالم فال.
مرشوعية حسن اتلعليم واألمر باملعروف ،وأن يكون ذلك بطريق سهلة ،ال عنف فيها ،وأن األحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق يف
العلم ،يلكون أبلغ يف اتلعليم ،وأبىق يف اذلهن.
استحباب أن يزيد املسؤول يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم اليت حيتاجها.
أن االستفتاح ،واتلعوذ ،ورفع ايلدين ،وجعلهما ىلع الصدر ،وهيئات الركوع والسجود واجللوس وغري ذلك لكها مستحبة.
أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم ،وتقديم الفروض ىلع املستحبات.
فضيلة االعرتاف باتلقصري لقوهل" :ال أحسن غريه فعلمين".
طلب املتعلم من العالم أن يعلمه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .
تنبيه األفهام للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل .1435-
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.
صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش :دار طوق انلجاة  ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3185( :
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َّ ُ َ
َ
َ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ً
لرجل سهما
أن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قس َم يف انلَّفل :للفرس سهمني ،ول

َ َّ َ ُ َ
َّ َ
َْ َ َ ْ َْ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قَ َس َ
ني،
م
ه
س
س
ر
ف
ل
ل
:
ل
ف
انل
يف
م
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َول ِ َّ
لر ُج ِل َسه ًما».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيُب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قسم يف انلفل للفرس سهمني وللرجل سهما ،أي
ََ
أن املجاهد اذلي يشارك يف احلرب بقرسه يأخذ ثالثة أضعاف من يشارك بال فرس ،ذلك بأن غناء وإخثان الفرس يف احلرب
ََ
َ ُْ َ
ات
أكرث من َ غناء وإخثان الرجل وحده بدون فرس ،وقد أشار إىل ذلك القرآن الكريم حيث يقول اهلل -عز وجل( :-فالم ِغري ِ
َ ً
ً َ َ َ َْ ً َ
ُصبْحا فأث ْرن بِ ِه نقعا ف َو َس ْط َن بِ ِه مجْعا) [العاديات ،]5 -3 :يف هذا تنويه باخليل ،وإشارة إىل غنائها يف احلرب ،وقد قال انليب -
صىل اهلل عليه وسلم( :-اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة) رواه بلفظه :ابلخاري (ح )2849ومسلم (ح.)1871

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ َ ُ َ َ ُ
َ ْ َُ َ َ
َ
ُ
َّ
َ
ول)[ ،األنفال.]1 :
ال ق ِل األنفال ِ ِ
َّلل والرس ِ
• انلفل  :املراد به :الغنيمة ،وقد جاء يف كتاب اهلل (يسألونك ع ِن األنف ِ
• للفرس سهمني  :أي جزءين من أجزاء الغنيمة ،غري سهم فارسه ،وهو صاحبه اذلي يركبه ،وذلك أن لكفة الفرس كثرية ونفعه يف احلرب أكرث؛
ذللك قسم هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سهمني ،ولصاحبه سهم واحد.
ً
• وللرجل سهما  :املراد بالرجل :املايش.

فوائد احلديث:

َّ َ
انلفل املراد به يف هذا احلديث :الغنيمة ،وقد يراد به ما يعطيه اإلمام بعض الغزاة زيادة ىلع سهمانهم.
.1
 .2أن جيعل للفارس من الغنيمة ثالثة أسهم :سهم هل ،وسهمان لفرسه ،وجيعل سهم واحد لغري الفارس ،وهو املايش.
 .3هذا اتلقسيم بعد إخراج ما يتعلق بالغنيمة من عطاء لغري ذوي األسهم ،وبعد إخراج اخلمس منها.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
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َّ
َّ
َّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة من كداء ،من اثلنية العليا اليت بابلطحاء ،وخرج من
اثلنية السفىل

َّ
َّ
َّ
َّ َ َ
َ َ
أن ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة ِمن كد ٍاءِ ،من
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -
َ َ ُ َ
بابل َ
العليَا ر
اثلَن َّية ُ
اليت َ
السفىل».
طحاءِ ،وخرج من اثلنِية
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
حج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة الوداع ،فبات يللة دخوهل بـ"ذي طوى" ألربع خلون من ذي احلجة ،ويف الصباح دخل
مكة من اثلنية العليا؛ ألنه أسهل دلخوهل؛ ألنه أىت من املدينة ،فلما فرغ من مناسكه خرج من مكة إىل املدينة من أسفل

مكة ،ويه الطريق اليت تأِت ىلع "جرول" ،ولعل يف خمالفة الطريقني تكثريا ملواضع العبادة ،كما فعل -صىل اهلل عليه وسلم-

يف اذلهاب إىل عرفة واإلياب منها ،ولصالة العيد وانلفل ،يف غري موضع الصالة املكتوبة؛ لتشهد األرض ىلع عمله عليها يوم

حتدث أخبارها ،أو لكون مدخله وخمرجه مناسبني ملن جاء من املدينة ،وذهب إيلها .واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > سفره صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َ َّ َ
• دخل َمكة  :اعم الفتح ،أو حجة الوداع ،ويف رواية :اكن يدخل ،لكما دخل.
َ
• ك َدا ٍء من اثلنية العليا  :اليت يف أىلع مكة ويه (ريع احلجون) ،واثلنية الطريق بني اجلبلني.
ابل َ
• َ
طحاء  :املسيل الواسع املفروش بصغار احلىص ،واملراد :بطحاء مكة ،املعروفة باسم األبطح.
َُ
َّ َّ ُّ ْ َ
• اثل ِني ِة السفىل  :وتسىم كدي ،اثلنية يه الطريق بني اجلبلني ،واملراد بها :الطريق اذلي خرج من املحلة املسماة (حارة ابلاب) ،وتسىم اثلنية
اآلن (ريع الرسام).

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية دخول مكة من أعالها ،واخلروج من أسفلها.
 .2احلكمة يف الترشيع اإلساليم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
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َ
ََ َ
ى
َ َ
ِّ َ
يض يماني ٍة ،ليس فيها قميص َوال عمامة
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كفن يف أثواب ب ٍ

َ
ُر َ
يض ي َما ِنيَ ٍة ،ليس فيها
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كفن يف أثواب ِب ٍ
قَميص َوال ع َم َ
امة».
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ََ
ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن كفن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولونه وعدده ،فقد أدرج يف ثالث لفائف بيض مصنوعة
يف ايلمن ،ولم يكفن يف قميص وال عمامة ،وزيادة األثواب؛ ألن سرتة امليت أعظم من سرتة اليح وأوىل بالعناية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ُر
• كف َن  :ألبس الكفن اذلي يلف به امليت.
• أثواب  :مجع ثوب وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غريهما ،والرداء أىلع اجلسم واإلزار أسفله.
• يَمانية  :نسجت يف ايلمن ،فنسبت إيله.
• قميص  :القميص ثوب ذو أكمام.
• عمامة  :ما يلبس ىلع الرأس دائرا عليه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ُر
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كفن يف ثالثة أثواب ليس معها قميص وال عمامة.
استحباب ابلياض وانلظافة يف الكفن.
ً
أن هذه احلال يه أكمل حال تلكفني امليت؛ ألن اهلل -تعاىل -هدى أصحاب نبيه إىل أكمل حال يريدها هل ،وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا.
جواز الزيادة يف الكفن ىلع اللفافة الواحدة ،وإن لم يأذن بذلك أصحاب احلق يف تركة امليت.
كرامة بين آدم ىلع اهلل -تعاىل.-
ال جيوز اإلرساف يف الكفن نواع وكمية وثمنا.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه ،وقال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل ذلك
ْ َ
احلديث :اكن ابن عمر يَضع يديه قبل ُركبَت ِيه ،وقال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَفعل ذلك.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع أن املصيل يضع يديه قبل ركبتيه عند الزنول للسجود ،لكن يعارضه حديث وائل بن حجر -ريض اهلل
َّ
عنه -يف أن املصيل حني يهوي للسجود فإنه يضع ركبتيه قبل يديه .واملسألة اجتهادية واألمر فيها واسع؛ وذلا خري بعض
الفقهاء املصيل بني األمرين ،إما لضعف األحاديث من اجلانبني وإما تلعارضها وعدم رجحان بعضهما ىلع بعض يف نظره؛

ونتيجة هذا :السعة واتلخيري بني اهليئتني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن خزيمة.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:
.1

الركبتني عند اهلوي إىل ُّ
تقديم ايلَدين ىلع ُّ
السجود.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ،املحقق :حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بريوت.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.
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َ َ َ ْ
ُ
أن الشمس خسفت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فبعث مناديا ينادي :الصالة جامعة،
فاجتمعوا ،وتقدم ،فكرب وصىل أربع ركعات يف ركعتني ،وأربع سجدات

َ َ ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن الشمس خ َسفت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فبعث ُمناديا
َ
َّ
ْ
َ َّ
َ َ َ
وصىل َ
سجدات».
أربع ركعات يف ركعتني ،وأربع
ينادي :الصالة جامعة ،فاجتَ َمعوا ،وتقدم ،فك َُب

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

خسفت الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فبعث ُمناديا يف الشوارع واألسواق ينادى انلاس (الصالة
جامعة) يلصلوا ويدعو اهلل -تبارك وتعاىل -أن يغفر هلم ويرمحهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة وابلاطنة.

واجتمعوا يف مسجده -صىل اهلل عليه وسلم -وتقدم إىل ماكنه حيث يصيل بهم ،فصىل بهم صالة ال نظري هلا فيما اعتاده انلاس
من صالتهم؛ آلية كونية خرجت عن العادة ،فيه بال إقامة ،فكُب وصىل ركعتني يف سجدتني ،وركعتني يف سجدتني يعين يف

لك ركعة ركواعن وسجودان.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذان.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ َ
خ َسفت  :ذهب ضوؤها لكيا أو جزئيا.
عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي زمنه.
فبعث  :أرسل.
ً
َ
الصالة جامعة  :أحرضوا للصالة يف حال كونها جامعة.
أربع ركعات يف ركعتني  :أي يصيل يف لك ركعة ركوعني.
سجدات  :مجع سجدة :بمعىن أن يزنل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني -يف الصالة.-
ركعات  :مجع ركعة واملقصود به هنا الركوع بأن حيين املصيل ظهره يف الصالة.

.1
.2
.3
.4

.5
.6

وجود خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
استحباب الصالة عند اخلسوف ،ونقل انلووي اإلمجاع ىلع أنها سنة.
مرشوعية االجتماع هلا ألجل اتلرضع وادلاعء ،واملبادرة باتلوبة واالستغفار ألن سبب ذلك اذلنوب.
أنه ليس هلا أذان ،وإنما ينادى هلا بـ"الصالة جامعة"؛ ألن الكسوف واخلسوف يأتيان مفاجأة فرشع انلداء هلما خبالف العيد واالستسقاء
يأتيان ىلع موعد فلم يناد هلما.
أن صالة الكسوف ركعتان يف لك ركعة ركواعن وسجودان.
رسعة امتثال الصحابة وتركهم ألعماهلم ألجل صالة الكسوف داللة ىلع فضلهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل .1426
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل .1381
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5214( :
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ْ ُ ُ َ ْ َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ن ََه عن ُ ُ
أن َّ
حلوم احلمر األهلية ،وأذن يف حلوم اْليل

َْ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما( :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن حلوم احل ُ ُم ِر األه ِل َّي ِة،
َ َ
وأ ِذن يف حلوم اخليل).
َ
َُُ َ ْ
ح ِش ،ونىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن احلمار األ ْه ر
يل).
وملسلم وحده قال( :أكلنا زمن خيُب اخليل ومحر الو
ِ
ُ َ
األ ْهليةَّ
عن عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -قال( :أصابتنا جماعة يلايل خيُب ،فلما اكن يوم خيُب :وقعنا يف احلُم ِر
ِ ِ
َ ْ
ََ
ُ
ُ
َْ َ َْ َ
َ
الق ُد َ
الق ُد ُ
ور ،وربما قال :وال
ور :نادى ُمنا ِدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أك ِفئُوا
ت بها
فانتحرناها ،فلما غل ِ
تأكلوا من حلوم احل ُ ُم ِر شيئا).
َْ
عن أيب ثعلبة -ريض اهلل عنه -قالَ :
(ح َّر َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حلوم احلُ ُمر األه ِل َّي ِة).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ َ َ ْ
َ
ْ
ُخي ُ
جابر ُ
ُ
بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن حلُومِ احل ُ ُم ِر األه ِلي ِة ،أي :نىه ع ْن أك ِل َها،
ُب
ْ
ْ
ُ
ََ َ ٌ
ُ
َ ْ
َ َ َّ َ َ َ َ
وخيُب عبداهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -بأنَّهم َح َصلَ ْ
اخل َ
واحل َ
حل ُ
اعة يف
ت هلم جم
الوح ِيش،
ار
م
يل
يف
ن
وأنه أباح وأ ِذ
ومِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ََ َ ْ َ َْ
ْ ُ
محرها ،وأخذوا ِم ْن حلْمها َ
وطبَخ ُ
َ َ ُ
وه ،وملا َطبَخوه أ َم َر ُهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
يلايل موقِع ِة خيُب ،وملا ف ِتحت انتح َروا ِمن ِ
ْ
بكفئ ِالقدور أي قلبهاَ ،
وع َدمِ األكل من ذلك اللحم.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
َعبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه-
أبو ثعلبَة اخلُش ِين -ريض
اتلخريج :حديث جابر -ريض اهلل عنه -متفق عليه.
الرواية اثلانية حلديث جابر -ريض اهلل عنه -رواها مسلم.
حديث ابن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -متفق عليه.
حديث أيب ثعلبة -ريض اهلل عنه -متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ ْ ُ ْ َْ َ ٌ
ُ
ْ
َ
• احل ُ ُمر األهلية  :ن ِسبت ِإىل األه ِل؛ ِلكونِها مستأنِسة مع انلاس.
َْ ً
َّ َ َّ َ َ
ْ َ
ْ َ
َْ
ُُ َ ْ
َ ٌْ
َ ْ َ َُ َ ً ُ َْ َ ً َ
َ
ُ َ
ار األه ِيل ،إال أنه أقل ِمنه ِخلقة ويسىم
• محر
الوحش  :س ِميت َوحشا؛ ِلكونِها مت َو ِحشة مبت ِعدة ع ِن انلَاسِ ،
ويه صيد ،و ِفي ِه ِمن ِصف ِ
ات احلِم ِ
اآلن [الوضييح].
َ ْ
ُ
الق ُدور  :اقْلبُوا الْ ُق ُد َ
ور.
• أك ِفئُوا
ِ

فوائد احلديث:

 .1انليه عن حلوم احلمر األهلية ،وحتريم أكلها.
 .2حل حلوم اخليل؛ ألنها مستطابة طيبة.
ُّ
ِ .3حل احلمر الوحشية؛ ألنها من الصيد الطيب ،وهن الوضيحيات.
 .4أن العلة يف حتريمها كونها رجسا جنسة مستخبثة ،وقد جاء يف احلديث "فإنها رجس" ،فيكون بوهلا وروثها ودمها جنسا.
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املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ه.
 -4تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)3003( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم، -إذا اكن يف وتر من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا

ْ
احلديث :عن مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه :-أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ،فإذا اكن يف ِوت ٍر من
ً
صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

اكن من هديه -عليه السالم -إذا قام من الركعة األوىل إىل اثلانية ومن اثلاثلة إىل الرابعة لم يقم حىت يستقر جالسا جلسة
خفيفة ثم قام ،وتسىم هذه اجللسة جبلسة االسرتاحة ،وقد رواها عنه -عليه السالم -مجع من الصحابة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
ْ
• ِوتر من صالتِ ِه  :يه عند انلهوض إىل القيام إىل اثلانية ،وعند انلهوض من اثلاثلة إىل الرابعة يف الرباعية ،وتسىم ِجلسة االسرتاحة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
ً
جالسا،
اجللسة ،وهو أن املصيل إذا قام يف وتر من صالته؛ بأن يقوم من الركعة األوىل ،أو يقوم من الركعة اثلاثلة ،فإنه يستوي
 .1استحباب هذه ِ
فيما بني السجدة األخرية والقيام ،ثم ينهض ألداء الركعة اثلانية ،أو الركعة الرابعة.
َّ
 .2هذه اجللسة يسميها العلماء "جلسة االسرتاحة" ،واالسرتاحة :طلب الراحة؛ فكأن املصيل حصل هل إعياء ،فيجلس لزيول عنه.
 .3ويه جلسة خفيفة لطيفة عند من يرى استحبابها ،قال انلووي :جلسة االسرتاحة جلسة لطيفة؛ حبيث تسكن حركتها سكونًا بيناً.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10931( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احتجم فصىل ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه

َ
َّ
ْ
ْ
احتَ َ
ج َم فصىل ولم يتوضأ ولم يَ ِزد عن غ ْس ِل
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه : -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« -
ََ
امج ِه».
حم ِ ِ

درجة احلديث :ضعيف.

للفائدة :ليس لألبلاين حكم ىلع احلديث ،لكن قال احلافظ ابن حجر يف اتللخيص :يف إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف،

وادىع ابن العريب أن ادلارقطين صححه ،وليس كذلك بل قال عقبة يف السنن :صالح بن مقاتل ليس بالقوي .وذكره انلووي

يف فصل الضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
يف هذا احلديث أن احلجامة ال تنقض الوضوء ،سواء اكن ادلم اخلارج قليال أو كثريا ،ويؤيد هذا احلديث -وإن اكن ضعيفا-

أنه ثبت عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أوىص أمته باحلجامة يف أحاديث كثرية واحتجم -صىل اهلل عليه وسلم -كما ثبت
ذلك عنه يف الصحيحني وغريهما واحتجم الصحابة -ريض اهلل عنهم -ومع ذلك لم يأت حديث حيتج به فيه األمر بالوضوء
من احلجامة ،فدل ذلك ىلع أن األصل :بقاء الطهارة ،وال يرتفع هذا األصل إال بديلل رشِع يدل ىلع أن خروج ادلم من

ابلدن من غري السبيلني ناقض للوضوء.
ويلحق باحلجامة :لك ما خيرج من َ
ابلدن من غري السبيلني بغري احلجامة كسحب ادلم باإلبر أو خروجه بسبب عملية

جراحية أو إخراجه للتنقية ،ثم إاعدته كأصحاب الفشل اللكوي وغري ذلك.
َ ْ
َ ْ ََ
َ
حلجامة بغسل موضع احلجامة إلزالة ما بيق
امج ِه" يعين :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكتىف بعد ا ِ
"ولم ي ِزد عن غس ِل حم ِ ِ
من آثار ادلم.
ً
ً
ً
واحلاصل :أن يقال :اخلارج من ابلدن من غري السبيلني ال ينقض الوضوء ،سواء اكن دما أو غريه وسواء اكن كثريا أو قليال
ً
وسواء اكن عن طريق احلجامة أو بغريها وسواء خرج بقصد أو بغري قصد ،عمال بالُباءة األصلية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ْ
احتَ َ
ج َم  :االحتجام  :إخراج ادلم من اجلسم بصفة خمصوصة.
•
فوائد احلديث:

ُ
 .1أن احلجامة ال تنقض الوضوء ،ويلحق بها غريها كسحب ادلم ،وادلم اخلارج بسبب اجلراحة أو غسيل الىلك.
ً
قليال أو ً
 .2خروج ادلم من َ
كثريا ،ويلحق بادلم لك خارج اكلصديد والقيح.
ابلدن من غري الفرجني ال ينقض الوضوء سواء اكن
ً
َ
 .3إباحة احلجامة ،إال أن تتعني عالجا ،فيستحب اتلداوي بها ؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-تداووا ِعباد اهلل".
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املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين /أبو احلسن ادلارقطين حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحدبرهوم  -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل 1428 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِم َسة  1423،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل 1427ه.
 -اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري املؤلف :أمحد بن يلع حجر العسقالين  :-دار الكتب العلمية -الطبعة األوىل 1419ه 1989 -م.

الرقم املوحد)8403( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استخلف ابن أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم

ُ ْ
ْ ْ ََ
ْ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استَخلف ابن أ رم َمكتُومٍ يَ ُؤم انلاس وهو أع َىم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
جعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابن أم مكتوم -ريض اهلل عنه -خلفا هل يف بعض أسفاره ،فاكن يصيل بانلاس إماما نيابة
ُ
عنه -صىل اهلل عليه وسلم -فرتة غيابه؛ وإنما اكن اختياره -صىل اهلل عليه وسلم -البن أ رم مكتوم دون غريه؛ لسابقته يف
ُ
اإلسالم ،فهو من املهاجرين األولني ،وهو من الق َّراء والعلماء ،فاستحق اإلمامة بهذه الفضائل وغريها ،ووالية انليب -صىل
ِ
ُر ْ
ُ
ُ
اهلل عليه وسلم -البن أم مكتوم ال تقترص ىلع الصالة ،بل يه والية اعمة يف الصالة وغريها ،فله أن يفيت ،وهل أن يقِض بني
انلاس ،ويدير مجيع شؤون أهل املدينة يف حال غياب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويدل هل ما رواه الطُباين عن عطاء عن
ابن عباس ،أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-استخلف ابن أم مكتوم ىلع الصالة وغريها من أمر املدينة ،حسنه األبلاين يف
ْ
إرواء الغليل ،ويف رواية أيب داود األخرى :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استخلف ابن أم َمكتُوم ىلع املدينة مرتني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القضاء  -املناقب  -اإلمارة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود واللفظ هل وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• يؤم  :يصىل بهم إماما يف الصالة.
فوائد احلديث:

 .1جواز استخالف األعىم يف إمامة انلاس ،ولو لم يكن أقرأ انلاس وأعلمهم ُّ
بالسنة؛ ألنه نائب يقوم مقام اإلمام الراتب.
ََ
ُر
ر
ك َبار ،فيه ثقة مؤيدة بالعصمة
 .2فيه ثقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعبد اهلل ابن أم مكتوم -ريض اهلل عنه -وهذه اثلقة تعتُب من مناقِ ِبه ال ِ
َّ
َّ
انلبوية ،فتكون اكلشهادة انلبوية ىلع صالحه.
ُْ
َ
 .3صحة والية األعىم ىلع القضاء والفتيا وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421،ـه2001 -م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل  1427ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل1427 ،ه.
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ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ
اش َ َ
َتى منه بعريا ،ف َوزن هل فأرجح
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ْ
رتى منه بَعرياً ،فَ َو َز َن هل فَ ْ
اش َ َ
أر َجح.
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ْ
اش َ َ
رتى منه بَ ِعريا" أي :أن انليب -صىل اهلل عليه
هذا احلديث هل قصة ،ويه هنا خمترصة" ،أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
وسلم -اشرتى من جابر -ريض اهلل عنه -بعريا.
"فَ َو َز َن هل" أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -و َزن هل ثَمن ابلعري ،وهذا من باب اتلجوز ،وإال فإن حقيقة َّ
الوزان يف هذا
احلديث :بالل -ريض اهلل عنه -بأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما هو يف أصل احلديث" :فأمر بالال أن يَ ِزن يل أوقية،
َ
فوزن يل بالل ،فأرجح يف املزيان" أي :زاد يف َ
الو ْزن أكرث مما يستحقه جابر -ريض اهلل عنه -من ثمن ابلعري ،واكنوا فيما سبق
ً
ً
ً
ً
يتعاملون بانلقود وزنا ال عددا وإن اكنوا يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثري وزنا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > أثاثه ومتاعه وسالحه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
أر َجح  :أعطاه أكرث من حقه.

فوائد احلديث:

ُّ ْ
والرجحان يف الوزن.
 .1جواز الزيادة ىلع اثلمن عند األداء
ُّ ْ
الرجحان يف الوزن.
 .2جواز
 .3فضل الزيادة غري املرشوطة عند الوفاء بادلين.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ُ َ ٍّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أِت بلص قد اعَتف اعَتافا ولم يوجد معه متاع ،فقال رسول اهلل -صىل
ً

اهلل عليه وسلم« :-ما إخالك رسقت»

ُ
ً
ِت بل ٍّص قد َ َ
اعرتف اعرتافا ولم
احلديث :عن أيب أمية املخزويم -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ ِ
َ ُ
ً
َ
رسقت» ،قال :بىل ،فأاعد عليه مرتني أو ثالثا،
يوجد معه متاع ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ِإخالك
َُ
ُ
ُ
أستغفر اهلل وأتوب إيله ،فقال« :امهلل تب عليه» ثالثا.
ويجء به ،فقال« :استغ ِف ِر اهلل وتب إيله» فقال:
فأمر به فقطعِ ،
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد احلديث أن رجال رسق وقد حصل منه اعرتاف برسقته ،فأراد انليب -عليه الصالة والسالم -اتلثبت من ذلك ،فقال هل:
ما أظنك رسقت وكرر عليه ذلك ،فلما كرر السارق ذلك تيقن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن الرسقة قد حصلت منه،
فعند ذلك قطع يده ،ثم يجء به وأمره أن يتوب إىل اهلل -تعاىل -ففعل ،وداع هل انليب -عليه الصالة والسالم -باتلوبة ،واحلديث
أصل عند الفقهاء يف تلقني السارق إقراره مرة أو مرتني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :أبو أمية املخزويم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد وادلرايم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين ُاملفردات:
َ
ََ
• أِت ٍّ
بلص قد اعرتف ِ :يج َء بسارق قد أق َّر برسقته.
ْ
• ما إ َخالك رسقت  :إخالك بكرس اهلمزة ،هو املشهور ،من خال :بمعىنَّ :
ظن ،أي ما أظنك رسقت ،أراد بذلك :تلقينه الرجوع عن االعرتاف.
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

َّ
َّ
املعرتف بالرسقة إذا لم يوجد معه املتاع املرسوق ،فإنه يرشع تلقينه الرجوع عن اعرتافه؛ يلكون شبهة يف درء حد الرسقة عنه.
أن
ِ
َّ
لقن السارق الرجوع عن اعرتافه بقوهل" :ما إخالك رسقت" ،لكن السارق َّ
أرص ،ىلع االعرتاف ،بعد أن أاعد
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
ُ
مرتني أو ثالثًا ،فلما َّ
تلقني الرجوع عليه َّ
أرص لم يبق إال تنفيذ حكم اهلل فيه ،فأمر به فق ِطعت يده.
َّ
َّ
وأرص عليه ،فلم يرجع أنه يقام عليه احلد فتقطع يده.
أن السارق املقر ىلع نفسه ،إذا لقن الرجوع عن إقراره،
حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم استعجاهل حيث أاعد عليه القول عدة مرات.
أنه يطلب من الشخص بعد إقامة احلد عليه أن يستغفر اهلل -تعاىل -ويتوب إيله.
صحة توبة صاحب الكبرية؛ إذ الرسقة من كبائر اذلنوب.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 السنن الكُبى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،  1421ـه 2001 -م.
 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
َ
 مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -داراملغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م.
ُ ُ ْ
 املفاتيح يف رشح املصابيح ،احلسني بن حممود بن احلسن املشهور بالمظ ِهري  -حتقيق ودراسة :جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب -دار انلوادر ،وهو من إصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية -الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أِت برجل قد َشب اْلمر ،فجَله ِبريدتني َنو أربعني

ُ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
ِت برجل قد رشب اخلمر ،فجَله
َ َ ُّ
َ َ َْ
ني حنو أربعني» ،قال :وفعله أبو بكر ،فلما اكن عمر استشار انلاس ،فقال عبد الرمحن :أخف احلدود ثمانني،
ِجب ِريدت ِ
«فأمر به عمر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جَل يف اخلمر بسعف انلخل شارب اخلمر ً
قريبا من أربعني جَلة ،ومثله اخلليفة

أبوبكر -ريض اهلل عنه ،-فلما كرث رشبه يف انلاس بعد فتح الشام وغريها وكرثت األعناب والبساتني ،استشار عمر -ريض
اهلل عنه -الصحابة يف حده ،فأشار عليه عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -أن جيعل حد شارب اخلمر أخف احلدود -

غري حد رشب اخلمر -وهو ثمانني جَلة ،فاستقر األمر ىلع ذلك عند أكرث الصحابة ،وبه قال اجلمهور من الفقهاء ،وحد رشب
اخلمر ثابت يف األصل وليس حمال لالجتهاد ،وإنما اكن اجتهاد الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف الزيادة عليه ملا كرث وفشا رشب
اخلمر ولم يرتدع انلاس بما اكن عليه ذلك العدد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتفاق الصحابة  -االجتهاد  -القياس.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ ملسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
عصري لك يش ٍء أو نقيعه ،سواء اكن من العنب أو اتلمر
• قد رشب اخلمر  :اخلمر يف اللغة السرت واتلغطية ،ويه يف الرشع لك ما أسكر العقل من
ِ
أو غريهما.
َّ
َ َ َْ
َّ
ني  :اجلريدة :سعفة انلخل ،سميت بذلك؛ ألنها جمردة من اخلوص :واخلوص ورق انلخل.
• ِجب ِريدت ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ثبوت احلد يف رشب اخلمر ،هو مذهب اعمة العلماء.
َّ
أن حده ىلع عهد انليب حنو أربعني جَلة ،وتبعه أبو بكر ىلع هذا.
َّ
أن عمر -ريض اهلل عنه -بعد استشارة الصحابة جعله ثمانني تعزيرا.
االجتهاد يف املسائل ،ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأب أهل احلق ،وطاليب الصواب.
أن وقوع مثل هذه املنكرات ال يستغرب ألنها وقعت يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه لكنها اكنت قليلة.
مرشوعية االستشارة حىت وإن اكن اإلنسان ذا عقل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرا،م للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل،
1427ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعث خادل بن الويلد إَل أكيدر دومة فأخذ فأتوه به ،فحقن هل دمه وصاحله
ىلع اجلزية

احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -وعن عثمان بن أيب سليمان -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل اهلل عليه
ُ َْ ُ ََ ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ
اجل ْز َية».
وسلم -بعث خادل بن الويلد إىل أكي ِد ِر دومة؛ فأ ِخذ فأتوه به ،فحقن هل دمه وصاحله ىلع ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بعث َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن الويلد من تبوك يف رسية ملا اكن هناك يف أيام الغزوة إىل أكيدر ،فأرسه وفتح حصنه،
َّ
فرده َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بالده ،وَضب عليه اجلزية ،مع كونه من العرب ،ولم يكرهه ىلع
واعد به إىل املدينة،
اإلسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم اهلدنة واألمان
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين ُاملفردات:
َ
ُ
َ
• أكيْ ِدر  :هو ابن عبد امللك الكندي ملك دومة اجلندل يف اجلاهلية.
َ
ُ َ ُ
ومة  :دومة وقيل د ْومة ،بَلة أثرية زراعية تقع ىلع حدود اململكة العربية السعودية يف منطقة اجلوف ،ويه اعصمتها.
•د
َ
َ
• حقن دمه  :صانه ومنعه أن يقتل ويسفك دمه.

فوائد احلديث:

 .1احلديث من أدلة أصل مرشوعية أخذ اجلزية من الكفار برشطها ،ولو اكنوا من غري أهل الكتاب واملجوس.
 .2جواز أخذ اجلزية من خصوص كفرة العرب.
 .3عدم اإلكراه ىلع اإلسالم حيث لم يكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكيدر ىلع اإلسالم وأقره ىلع اجلزية.
 .4جواز عقد الصلح مع الكفار.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق ،الرياض ،الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
صحيح أيب داود ،األم ،لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح بناصيته ،وىلع العمامة واْلفني

َ
اصيَ ِت ِه ،وىلع ال ِع َمامة
احلديث :عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح بِن ِ
َّ
واخلُفني.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
خيُب املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مسح ىلع ناصيته ويه :مقدم شعر الرأس ،ثم أكمل
املسح ىلع العمامة ،ولم يقترص ىلع املسح ىلع بعض الرأس ،بل كمل املسح ىلع العمامة ،ومن هديه -صىل اهلل عليه وسلم-

أيضا املسح ىلع اخلفني ،كما يف هذا احلديث وغريه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
اصيَ ِت ِه  :انلَّاصية الشعر اذلي يكون يف مقدم الرأس.
• بِن ِ
ٌ َُ
َ
َ
ُ
َّ
• ال ِعمامة  :ثوب يلف ويدار ىلع الرأس.
• اخلُف  :ما يلبس يف الرجلني ،ويكون من اجلَل.

فوائد احلديث:

 .1اجلمع بني املسح ىلع َّ
انلاصية وىلع العمامة.
 .2جواز املسح ىلع اخلفني وحنوهما ،إذا لبسهما بعد كمال طهارة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل للجدة السدس ،إذا لم يكن دونها أم

ُ ُ َ ُ
احلديث :عن ابن بريدة عن أبيه :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ج َع َل َ
للج َّدة ُّ
الس ُد َس ،إذا لم يَكن دون َها أ ٌّم.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن مرياث اجلدة السدس سواء اكنت أم أم أو أم أب ،ويشرتك فيه اجلدتان فأكرث إذا استوين فإن اختلفن سقطت
ابلعدى من اجلهتني بالقرىب ،فتسقط أم األم باألم ،وتسقط أم أم األب بأم األب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > أصحاب الفروض
َ َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسل ِيم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• إذا لم تكن دونها  :أي :قبلها (أم) يعين إن لم تكن أم امليت موجودة ،فإن اكنت أم امليت حية ال ترث اجلدة ال أم األم وال أم األب ،وكذلك
إلم تكن جدة أقرب للميت موجودة.

فوائد احلديث:

 .1بيان أن اجلدة هلا السدس ،برشط أن ال توجد أم حتجبها.
 .2قاعدة اإلرث :أن الورثة املتساوين يف اجلهة وادلرجة يتساوون يف املرياث ،فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات ،يف درجة واحدة ،اشرتكن يف
السدس.
 .3أن قاعدة اتلوارث األخرى :أن األقرب من الورثة يسقط األبعد منه ،فاجلدة القريبة تسقط اليت يه أبعد منها ،من أي جهة جاءت ىلع الراجح.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل-1427
 سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ. ضعيف أيب داود – األم /حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 -ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رد ايلمني ىلع طالب احلق

َ َّ َ َ
ب احل َ رق».
احلديث :عن ابن عمر «أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رد ايل ِمني ىلع طا ِل ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

خيُب ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رد ايلمني ىلع جانب صاحب احلق وهو
ًّ
َّ
َّ
املدِع ،وصورة هذه املسألة :أن يكون املدِع وهو اذلي يطلب حقا برفع ادلعوى للقايض ليس عنده بينة ،واملدىع عليه
ينلك عن ايلمني بأن يقول :ال أحلف .فحينئذ حيتاج القايض إىل تقوية دعوى املدِع وذلك بايلمني ،فرند ايلمني ىلع املدِع

ونقول :حتلف؟ فإن قال :ال أحلف .تبطل دعواه ،وإن حلف قِض هل بذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > صفة احلكم
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليرنات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• ايلمني  :يه توكيد األمر املحلوف عليه بذكر معظم ىلع وجه خمصوص.

فوائد احلديث:

ً
ً
َّ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
املد َىع عليه ىلع نيف َّ
ادل َ
عوى.
ايلمني ىلع
 .1إذا ادىع املدِع شيئا ،وأنكر املدىع عليه تلك ادلعوى ،وليس عند املد ِِع بينة تثبت دعواه ،فإن هل
 .2ثبوت رد ايلمني ىلع املدِع واملراد به أنها جتب ايلمني ىلع املدِع ولكن إذا لم حيلف املدىع عليه.
َ
َّ
وي َ
املدىع عليه انتهت املشلكةُ ،
فصل يف القضية.
 .3أنه إذا حلف

املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين املؤلف :أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،ت :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ه
 السنن الكُبى للبيهيق ،ت :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405ه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
يح
ِ
 سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427
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ُ
َ َّ
َ َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سبق بني اْليل ،وفضل الق َّرح يف الغاية

َ َّ َ ُ
احلديث :عن ابن عمر «أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -س َّب َق بني اخليل ،وفضل الق َّر َح يف الغاية».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث مرشوعية سباق اخليل وتنويع مسافات السباق حبسب درجات اخليل يف قوتها وجالدتها ،ألن من اخليل ما هو

أمتع وأصُب ىلع اجلري والسباق فيعطى املسافة اليت تناسبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > السبق والقمار وامليرس
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سبق  :بتشديد ابلاء ،ومعناه :طلب أيها يكون مسبوقًا ،وهذا ً
أيضا موجود يف سابق ،فإن املسابقة إنما تراد يلعلم السابق من املسبوق ،وقيل:
َّ
سبق أعطى السبق للسابق.
• القرح  :بضم القاف ،وتشديد الراء ،آخره حاء مهملة -مجع :قارح ،ويه اليت سقطت سنها ،اليت تيل الرباعية ،ونبت ماكنها نابها ،وذلك إذا
أتمت السنة اخلامسة.
• الغاية  :يه مدى اليشء وأقصاه.

فوائد احلديث:

 .1الرشع أجاز من املغابلات ما أاعن ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ،فإنه أجاز السباق ىلع اخليل ،واإلبل ،كما أجاز الريم واملناضلة؛ ألن هذا لكه مما
يعني تعلمه واملهارة فيه ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ،ونرصة دينه.
 .2جواز املسابقة ىلع اخليل؛ ألن اخليل يف ذلك الزمن يه العدة اليت يقاتل عليها أعداء اإلسالم.
 .3انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سابق بني اخليل ،وفضل القرح ،ويه ما كمل سنها مخس سنني؛ ألنها أقوى ىلع اجلري والسباق.
 .4جواز إعطاء اجلوائز يف سبق اخليل.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
صحيح أيب داود ،األم ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
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ى
َ َّ
َّ َ
ج ِّ
ايش ،فكنت يف الصف اثلاين ،أو اثلالث
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع انل

انل َ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ص َّىل ىلع َّ
ج ِ ر
ايش ،فكنت يف
الصف اثلاين ،أو اثلالث».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع انلجايش صالة الغائب ،وأنه اكن ممن
صىل إال أنه ال يذكر هل اكن يف الصف اثلاين أو اثلالث؟ هذا إذا اكن الشك منه ،ولم يكن من الراوي.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
َ ْ ََْ
َّ َ َ َ ْ َ ر
ت  -مناقب انلجايش.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :من أوىل بِالصال ِة ىلع المي ِ
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• انلجايش  :هو علم جنس للك من ملك احلبشة ،واملراد هنا "أصحمة" توىف يف رجب ،سنة تسع- ،ريض اهلل عنه.-
• أو اثلالث  :الشك من الراوي.
فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الصالة ىلع امليت،؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .2مرشوعية الصالة ىلع الغائب ،واحلديث ليس ىلع إطالقه ،بل خيص بمن لم يصل عليه.
 .3فضيلة كرثة املصلني ،وكونهم ثالثة صفوف.
 .4فضيلة انلجايش -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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َّ
َْ ْ
ُ ََْ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم الظهر فقام يف الركعتني األويلني ،ولم جيلس فقام انلاس معه،
ُ َ ِّ ُ َ َّ
َ
حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه ك َّرب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن يسل َم ث َّم سل َم

ُ ََْ
احلديث :عن عبد اهلل بن حبَينة -ريض اهلل عنه -واكن من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم« -أن انليب -صىل اهلل
َّ
َْ
ُ ََْ
ني ،ولم جي ِل ْس ،فقام انلاس معه ،حىت إذا قىض الصالة وانتظر
عليه وسلم -صىل بهم الظهر فقام يف الركعتني األويل ِ
ر ُ َّ
انلاس تسليمهَ :ك َّ َ
ُب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث َّم َسل َم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ْ
صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه صالة الظهر ،فلما صىل الركعتني األويلَني قام بعدهما ،ولم جيلس للتشهد األول،

فتابعه املأمومون ىلع ذلك.
ُ
األخريني ،وجلس للتشهد األخري ،وفرغ منه ،وانتظر انلاس تسليمهَّ ،
كُب وهو يف جلوسه ،فسجد بهم
حىت إذا صىل الركعتني
ُ ْ
ً
ب الصالة ،ويه سجدِت السهو ،ثم سلم ،واكن ذلك السجود جُبا للتشهد املرتوك.
سجدتني قبل أن يسلم مثل سجود صل ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ُ َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن مالك بن حبَيْنَة -ريض اهلل عنهم-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َ
• واكن من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي عبد اهلل بن حبَيْنَة -ريض اهلل عنه ،-واملراد بهذه اجلملة اثلناء عليه بكونه من
الصحابة ،والصحايب :من اجتمع بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤمنًا به ومات ىلع ذلك.
صىل بهم صالة الظهر.
• صىل بهم الظهر :
ُ ََْ
ني  :أي قام منهما إىل اثلاثلة.
• فقام يف الركعتني األويل ِ
ْ
• ولم َجي ِل ْس  :أي للتشهد.
• قىض الصالة  :فرغ منها ما عدا التسليم.
• سجد  :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

َّ ْ
السهو ملن سها يف الصالة وترك التشهد األول.
وجوب سجود
ً
يكف أن يسجد عنه سجود السهو ،وليس بسنة فلو اكن سنة لم يسجد للسهو ،وهو واجب.
أن التشهد األول ،ليس بركن ،ولو اكن ركنا ،لم
ِ
ً
أن تعدد السهو يكيف هل سجدتان ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ترك -هنا -اجللوس والتشهد معا.
أهمية متابعة اإلمام ،حيث أقرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع متابعته وتركهم اجللوس مع علمهم بذلك.
أن اإلمام إذا سها فاملأمومون تابعون هل ويسجدون معه.
أن السجود يف مثل هذه احلال ،يكون قبل السالم.
ْ
أن السالم يكون بعد َسج َدِت السهو ،فال يفصل بينهما بتشهد أو داعء.
ٌ
حكم
وقوع السهو يف الصالة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم؛ ألنه من النسيان ،والنسيان من طبيعة البرش ،وحلكمة أخرى ،ويه أن يرشع
يف مثل هذا ألمته.
أنه يكُب لسجود السهو كما يكُب لغريهما من السجود.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426،ـه
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم فسها ،فسجد سجدتني ،ثم تشهد ،ثم سلم

َ
َّ
احلديث :عن عمران بن حصني أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم « :-صىل بِ ِهم ف َس َها  ،فسجد سجدتني ،ثم تشهد ،ثم
َ
سلم».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ىلع من سها يف الصالة أن يسجد سجدتني للسهو ثم يتشهد
ويسلم ،والسهو اذلي يكون سجوده بعد السالم :1 :السالم عن نقص  :2أن يشك يف الصالة فيبين ىلع اغلب ظنه.
وإثبات التشهد يف هذا احلديث شاذ؛ فإنه ال تشهد بعد سجدِت السهو ىلع الراجح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• فسها  :يقال :سها عن اليشء يسهو ً
سهوا :غفل عنه ،قال يف "املصباح"َّ :
وفرقوا بني السايه وانلايس؛ بأن انلايس إذا ذكرته تذكر ،والسايه
خبالفه.

فوائد احلديث:
.1

َّ
احلديث رصيح بأنه أىت بالتشهد بعد سجدِت السهو ،وهو مذهب طائفة من أهل العلم ،والقول الراجح :أنه إذا سجد بعد السالم سلم بعد
سجوده بدون تشهد.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي .
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َ َ
َ َ
َ َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رضب وغ َّرب ،وأن أبا بكر رضب وغ َّرب ،وأن عمر رضب وغ َّرب

َض َب َو َغ َّر َب ،وأن عمر َ َ
َض َب َو َغ َّر َب ،وأن أبا بكر َ َ
احلديث :عن ابن عمر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ َ -
َض َب
َ
َوغ َّر َب.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث خيُب ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقام حد الزاين ابلكر جبَله مائة جَلة ونفيه
َّ
َّ
ر
عن بَله مدة سنة اكملة ،وأن أبا بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -فعال ذلك ،فدل ىلع أن اتلغريب تابع للحد وأنه من تمام
احلد ،وأنه غري منسوخ؛ ألنه ُط ربق بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• َضب  :جَل ابلكر مائة جَلة.
• غرب  :أبعده عن وطنه ،واملعىن :حكم عليه بانليف عن بَله ملدة سنة.
فوائد احلديث:

َّ
 .1أن أبا بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -نفذا يف خالفتهما ُسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فرضبا الزاين ابلكر ،فجَلاه مائة جَلة ،كما يف اآلية
ْ ُ َ َ َ َ َْ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ ُ
{الزا ِنيَة َو َّ
الكريمةَّ :
اح ٍد ِمنهما ِمائة جَل ٍة} [انلور.]2 :
الز ِاين فاج َِلوا لك َو ِ
ً
َّ
ً
َّ
ً
أن اخلليفتني الراشدين َّ
غربا الزاين ابلكر عن بَله إىل بَل آخر اعما اكمال ،كما صحت السنة أيضا بذلك.
.2
 .3بقاء هذا احلد ،وأنَّه لم يُ َ
نسخ ولم يبدل ،بل نفذه هذان اإلمامان الكبريان -ريض اهلل عنهما وأرضاهما.-
ً
َّ
 .4أن فائدة اتلغريب يه إبعاد اجلاين عن جمتمعه اذلي حصلت فيه اجلريمة ،وينشأ مع مجاعة آخرين ،ويتطهر من هذا اخللق ،ويعود نقيا.

املصادر واملراجع:

 تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،ه – 2006م. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  1405ـه1985 -م. سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –مرص -الطبعة اثلانية، 1395ـه1975 -م.
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ً
َ َ
ُ َ ِّ َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ط َرق عليا وفاطمة يلال ،فقال :أال تصليان

ً
َ ََ
ُ َ رَ
ان؟».
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -طرقه وفاطمة يلال ،فقال« :أال تصلي ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ُ
يلال فوجدهما نَ َ
ائمني،
معىن احلديث :خيُب يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه وفاطمة
َْ
ُ َ رَ
ان؟".
فأيقظهما ،وقال هلما" :أال تصلي ِ
ْ
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حثهما ىلع صالة الليل ،واختار هلما تلك الفضيلة ىلع الراحة والسكون؛ ِل ِعلمه بفضلها ولوال
ً
ذلك ما اكن يزعج ابنته وابن عمه يف وقت جعله اهلل خللقه سكنا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تصليان  :صالة الليل.
ً
• طرقه  :أتاه يلال.
فوائد احلديث:

 .1مرشوعية إيقاظ انلائمني من األهل والقرابة؛ ملا فيه من َم ِزيد فضل.
 .2فضل صالة الليل والرتغيب فيها.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعمل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع

َ
احلديث :عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعمل أهل خيُب بِش ْط ِر ما خيرج
َ
منها من ث َم ٍر أو زرع.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بَلة خيُب بَلة زراعية ،اكن يسكنها طائفة من ايلهود.

فلما فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة السابعة من اهلجرة ،وقسم أراضيها ومزارعها بني الغانمني ،واكنوا مشتغلني
ً
عن احلراثة والزراعة باجلهاد يف سبيل اهلل وادلعوة إىل اهلل -تعاىل ،-واكن يهود "خيُب" أبرص منهم بأمور الفالحة أيضا ،لطول
ْ
معاناتهم وخُبتهم فيها ،هلذا أقر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أهلها السابقني ىلع زراعة األرض وسيق الشجر ،ويكون هلم
انلصف ،مما خيرج من ثمرها وزرعها ،مقابل عملهم ،وللمسلمني انلصف اآلخر ،لكونهم أصحاب األصل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > املساقاة واملزارعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :سماحة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -معاملة غري املسلمني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• خيُب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود ،حىت فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
اعم سبع ،فأقرهم ىلع فالحتها كما يف هذا احلديث حىت أجالهم عمر يف خالفته.
• بشطر ما خيرج منها  :الشطر ،يطلق ىلع معان ،منها انلصف ،وهو املراد هنا.
• من ثمر  :اعم ثلمر انلخل والكرم وغريهما.
• أو زرع  :أو هنا للتنويع ،أو بمعىن الواو كما يف الرواية األخرى.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

جواز املزارعة واملساقاة ،جبزء مشاع مما خيرج من الزرع اثلمر ،واملزارعة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يزرعها هل ،مقابل نصف احلصاد
أو ربعه أو النسبة اليت يتفقان عليها ،واملساقاة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يسقيها هل ،مقابل نصف احلصاد أو ربعه أو النسبة اليت
يتفقان عليها.
ظاهر احلديث ،أنه ال يشرتط أن يكون ابلذر من رب األرض.
أنه إذا ُع ِل َم نصيب العامل ،أغىن عن ذكر نصيب صاحب األرض أو الشجر ،ألنه بينهما.
جواز اجلمع بني املساقاة واملزارعة يف بستان واحد ،بأن يساقيه ىلع الشجر ،جبزء معلوم وزراعة األرض جبزء معلوم.
جواز معاملة الكفار بالفالحة ،واتلجارة ،واملقاوالت ىلع ابلناء والصنائع ،وحنو ذلك من أنواع املعامالت.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عرض ىلع قوم ايلمني ،فأرسعوا فأمر أن يسهم بينهم يف ايلمني أيهم حيلف

ََ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ع َر َض ىلع قوم ايلَمني ،فَأ ْ َ
رس ُعوا فأ َم َر أن
ِ
َ ُّ َ ْ ُ
ي ُ ْس َه َم بينهم يف ايلمني أي ُهم حي ِلف».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

واحد منهما ،وال بينة لواحد منهما،
أفاد احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ختاصم إيله اثنان تنازاع عينا ليست يف يد
ٍ

واكنت تلك العني يف يد شخص ثالث غريهما ،فعرض عليهما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ايلمني ،فتساراع إيله وبادر لك

منهما للحلف قبل اآلخر ،فأمر أن يسهم بينهم يف ايلمني أيهم حيلف ،أي فأجرى -صىل اهلل عليه وسلم -بينهما قرعة ،فأيهم
خرج سهمه َو َّجه إيله ايلمني.
ً
فدل هذا احلديث ىلع أنه إذا تداىع رجالن متااع يف يد ثالث ،ولم يكن هلما بينة ،أو للك منهما بينة ،وقال اثلالث :ال أعلم
إن اكن هذا املتاع هلذا أو ذاك ،فاحلكم أن يقرع بني املتداعيني ،فأيهما خرجت هل القرعة حيلف ويعطى هل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليرنات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• عرض  :أظهر هلم ايلمني؛ يلقدموا ىلع احللف أو يدعوا.
• فأرسعوا  :فبادروا إىل ايلمني ،لك واحد منهم يريد أن حيلف قبل اآلخر.
ُْ َ
• يُ َ
سه َم  :أي :يق َرع بينهم ،والسهم :هو احلظ وانلصيب ،مجعه أسهم وسهمان.
فوائد احلديث:
 .1عرض ايلمني ىلع َمن عليه ايلمني بأن يقول هل القايض :احلف.
 .2فيه إشارة إىل أنه لو حلف قبل أن تعرض عليه ايلمني فإنه ال عُبة حبلفه.
 .3جواز القرعة إذا اشتبه األحق من غريه فإنه ال بد للتميزي من القرعة.
 .4جواز املساهمة يف احلقوق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري  -تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف
 اململكة العربية السعودية  1410 ،ـه 1990 -ممرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فدى رجلني من املسلمني برجل من املرشكني

احلديث :عن عمران بن حصني «أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فَ َدى َر ُجلَ ْني ِمن املسلمني َ
بر ُج ٍل ِمن املرشكني».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث خيُب عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطى املرشكني رجال منهم وأخذ
ماكنه رجلني من املسلمني.

ً

وقد ذكر الفقهاء أن املسلمني إذا أرسوا أحدا من أهل احلرب فإن اإلمام خيري فيهم بني أربعة أمور ،ختيري مصلحة واجتهاد
يف األصلح ال ختيري شهوة :إما القتل ،وإما اسرتقاقهم ،وإما ُّ
املن عليهم بدون يشء ،وإما الفداء بمال أو أسري مسلم بأن يُطلق
األسري الاكفر مقابل إطالق رجل مسلم مأسور عند الكفار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ََ
ً
بمال وحنوه.
• فدى  :يقال :فداه من األرس ،يفديه فداء :استنقذه ٍ
• أسارى  :مجع" :أسري" ،وجيمع ً
أيضا ىلع" :أرسى" ،مثل :ساكرى وسكرى ،واألسري :هو من أخذه األعداء وحبسوه عندهم.

فوائد احلديث:

 .1جواز فداء أرسى املسلمني بأرسى املرشكني.
 .2جواز فداء األسري املرشك بمال أو بمنفعة كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسارى بدر حيث أطلقهم ىلع أن يعلموا أهل املدينة.
 .3عناية اإلسالم باألسارى وحرصه ىلع ختليصهم.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،ت:حممد فؤاد عبد ابلايق ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405هَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف ركعيت الفجر﴿ :قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد﴾
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف ركعيت الفجر﴿ :قل يا أيها الاكفرون﴾
و﴿قل هو اهلل أحد﴾.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف القراءة يف راتبة الفجر ،ويه قراءة سورة الاكفرون يف الركعة األوىل ،وسورة
اإلخالص يف الركعة اثلانية .

فيف قوهل -ريض اهلل عنه( :-قرأ يف ركعيت الفجر) أي يف سنة الفجر ويه املشهورة بهذا االسم.

قوهل{" :قل يا أيها الاكفرون} و {قل هو اهلل أحد}" أي لك سورة بعد الفاحتة؛ إال أن الراوي ترك ذكرها -أي الفاحتة -لظهورها،
وهذا شائع كثري يف األحاديث املرفوعة القويلة والفعلية ذكر فيها السور دون الفاحتة؛ لظهورها وشهرتها ،وهذا يدل ىلع تأكد

وجوب الفاحتة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ٌ
 .1استحباب قراءة هاتني السورتني بعد الفاحتة (قل ياأيها الاكفِرون) يف الركعة األوىل ،و (قل هو اَّلل أحد) يف الركعة اثلانية.
 .2اكن عليه الصالة والسالم يصيل سنة الفجر بسوريت "اإلخالص" ،و"الاكفرون" ألنهما جامعتان ألصول اتلوحيد ،وفيهما براءة من الرشك.
 .3ملا اكن هلاتني السورتني العظيمتني من األهمية ،وما مجعتاه من العلم والعمل ،وتوحيد املعرفة واإلرادة -اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ بهما
َّ
ً
ً
توحيدا.
توحيدا ،وخاتمة الليل
يف ركعيت الفجر ،ويف الوتر ،اللتني هما فاحتة العمل وخاتمته؛ يلكون مبتدأ انلهار

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة 1423 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قنت شهرا بعد الركوع ،يدعو ىلع أحياء من بين سليم

ً
ً
ُ
ُ
سألت أنسا -ريض اهلل عنه -عن القنُوت ،قال :قبل الركوع ،فقلت :إن فالنا يزعم أنك قلت
احلديث :عن اعصم قال:
ً
َ َ
َ َّ َ َ
بعد الركوع؟ فقال :كذ َب ،ثم حدثنا ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أنه قنت شهرا بعد الركوع ،يدعو ىلع أحياء

من بين سليم» ،قال« :بعث أربعني -أو سبعني يشك فيه -من القراء إىل أناس من املرشكني» ،فعرض هلم هؤالء فقتلوهم،
واكن بينهم وبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عهد« ،فما رأيته وجد ىلع أحد ما وجد عليهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية القنوت يف انلوازل ،وأنه يكون بعد الرفع من الركوع لفعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عندما نقض بنو سليم العهد بينهم وبني املسلمني بقتلهم سبعني أو أربعني من القراء اذلين أرسلهم رسول اهلل -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -إيلهم ،فقنت شهرا يدعو عليهم بعد الركوع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أنواع ادلاعء
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها.وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء
• قنت  :القنوت يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ً
يف الصالة قائما ،وهذا معىن (قنت) هنا.
• ىلع ( :قنت ىلع) تكون للرضر ،فيقال :داع عليه.
ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ
َ
َ
ْ
• أحياء  :مجع ٍّ
"يح" ،وهو القبيلة من العرب ،واملراد بهم هناِ :رعل ،وعصية ،وذكوان ،وبنو ِحليان.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

احلديث ديلل ىلع مرشوعية القنوت يف انلوازل.
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ادلاعء للمستضعفني من املسلمني ،وادلاعء ىلع رؤوس الكفر اذلين وقع منهم الظلم ،ومن ذلك داعؤه -عليه السالم -ىلع قبائل ِرعل ،وعصية،
َ ْ
َوذك َوان ،وبنو ِحلْيَان ،وىلع غريهم من صناديد قريش اذلين آذوا املستضعفني.
َّ
َّ
أمجع العلماء ىلع أن فعله أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك.
ينبيغ للقانت أن يدعو عند لك نازلة بادلاعء املناسب تللك انلازلة ،وإذا َس َّىم من يدعو هلم من املؤمنني ومن يدعو عليهم من الاكفرين
ً
املحاربني اكن ذلك حسنا.
أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع ،وىلع هذا أكرث األحاديث ،وجيوز القنوت قبل الركوع ،دلاللة أحاديث أخرى ىلع ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
جمموع الفتاوى ،تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ،اعم النرش 1416 :ـه1995 -م.
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َ َ َُ ُ
َّ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم من الليل حىت تتفط َر قدماه
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -واملغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم
من الليل حىت َتتَ َف َّط َر قَ َد َم ُاه فقلت هل :لم تَ ْص َن ُع هذا يا رسول اهلل ،وقد غفر ُ
اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:
َََ
َ ُ
َ
ك ً
ورا».
«أفال أحب أن أكون عبدا ش

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقوم باتلهجد من الليل حىت تتشقق قدماه ،فقالت هل اعئشة -ريض اهلل عنها- ،-ظنا منها
ً
أنه إنما يعبد اهلل خوفا من اذلنب وطلبًا للمغفرة والرمحة ،وهو قد حتقق هل غفران اهلل تعاىل فال حيتاج ذللك :-ل ِ َم تصنع هذا
يا رسول اهلل وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فقال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أفال أحب أن أكون عبدا

شكورا ،فهذه العبادة سببها الشكر ىلع املغفرة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-متفق عليه.
حديث املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يقوم  :أي :باتلهجد.
• َّ
تتفطر  :تتشقق.
ً
ً
• شكورا  :الشكر :االعرتاف بانلعمة وفعل ما جيب من الطااعت وترك املعصية ،وشكورا :كثري الشكر.
فوائد احلديث:
 .1كرثة اجتهاد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عبادة اهلل -تعاىل.-
َ ُ
 .2من أنعم اهلل عليه بنعمة وخ َّصه بفضيلة جيب عليه شكرها.
 .3جيب أن تكون انلعمة سببا لزيادة الشكر.
 .4أن من شكر اهلل -تعاىل -قيام الليل.

املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه. صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. -صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا خرج من الغائط قال :غفرانك

ُْ َ َ
احلديث :عن اعئشة قالت  :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا خرج من الغائط قال" :غف َرانك".

وعن ابن مسعود قال« :أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار ،فوجدت حجرين،
ْ
ًَ
واتلمست اثلالث فلم أجده ،فأخذت َر ْوثة فأتيته بها ،فأخذ احلجرين وألىق الروثة» .وقال« :هذا ِرك ٌس».
درجة احلديث :حديث اعئشة صحيح.
وحديث ابن مسعود صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :غفرانك" عند اخلروج من ماكن قضاء احلاجة،
يعين يطلب من اهلل املغفرة؛ ولعل احلكمة واهلل أعلم أنه ملا ختفف من األذى احليس ناسب أن يطلب اتلخفيف من األذى

املعنوي.

ويف حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أىت الغائط فأمره أن يأتيه بثالثة أحجار فوجد
ًّ
حجرين ولم جيد ثاثلا ،فأخذ رجيع ادلابة ،وجاء بها ظنا منه أنها جتزئ -ريض اهلل عنه -فأخذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
احلجرين وتنظف بهما ،وألىق الروثة ،وبني السبب ،وهو أنها جنسة ال يصح تنظيف حمل اخلارج بها ،وهذا يف لك روث؛ ألنها
ْ
إن اكنت من غري مأكول اللحم كما يف احلديث فيه ِرج ٌس جنس ،وإن اكنت من مأكول اللحم فيه زاد بهائم اجلن.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املناقب  -األذاكر  -الشمائل.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث اعئشة :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
وحديث ابن مسعود :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
احلدث اخلارج من اإلنسان ً
الغائط  :قال القرطيب :أصل الغائط :ما اخنفض من األرضُ ،ث َّم ُس ر َ
اغئطا للمقاربة.
يم
غفرانك  :أي :أسألك غفرانك.
أىت الغائط  :أي :ذهب إىل األرض املطمئنة؛ لقضاء احلاجة.
فأتيته بروثة  :يه فضلة ابلهائم.
إنها ركس  :يه رجس.

 .1استحباب قول" :غفرانك" بعد قضاء حاجته وخروجه من املاكن اذلي قىض فيه حاجته.
 .2أن االستنجاء ال يكون بأقل من ثالثة أحجار.
َّ
ْ
ٌ
 .3أنَّه ُ
حير ُم االستنجاء بالروثة؛ ألنها إن اكنت من غري مأكول اللحم كما يف احلديث فيه ِرجس جنس ،وإن اكنت من مأكول اللحم فيه زاد بهائم
اجلن.

184

املصادر واملراجع:

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة 1424ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه

َ
احلديث :عن وائل بن حجر -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع ف َّر َج أصابِ َعه وإذا َسجد
َض َّم َ
أصابِعه.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :اكن إذا ركع فَ َّر َج أصاب َعه وإذا َسجد َض َّم َ
أصابعه" أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف َّ
الركوع يقبض
ِ
ِ
َ
َ َّ
َ
ُّ
ر
ويفرج بني أصابعه؛ ألن ذلك أمكن من الركوع ،وأثبت حلصول تسوية ظهره برأسه.
ىلع ُركبتيه بِكفيه
َْ
َّ
َّ
ويضم أصابعه فيلصق بعضها ببعض؛ يلحصل بذلك كمال استقبال ال ِقبلة بها ،وهو
وأما يف السجود فيضع كفيه ىلع األرض،
ْ
أع َون ىلع حتملها أثناء ُّ
السجود.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:
• فرج بني أصابعه  :باعد بني أصابع يديه ،حني قبضه بهما ىلع ركبتيه.
فوائد احلديث:

الركبتني ،أثناء ُّ
الراحتني من ُّ
 .1استحباب تمكني َّ
الركوع.
َ
القبض ىلع ُّ
 .2استحباب تَفريج أصابع ايلدين يف ُّ
الركبتني.
الركوع عند
َ .3ض ُّم أصابع ايلَدين أثناء ُّ
السجود.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن حبان ،تأيلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،البُسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :اثلانية،
.1993 - 1414
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
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ً
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة

َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يَدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل
َ َ
الغداة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُداوم وحيافظ ىلع صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وهذا ال ينايف حديث ابن عمر
ً
ً
وتارة ً
أربعا ،فأخُب لك منهما عن أحد
ريض اهلل عنه -وفيه" :ركعتني قبل الظهر" ،ووجه اجلمع بينهما أنه تارة يصيل ركعتني،األمرين ،وهذا موجود يف كثري من نوافل العبادات.
ً
ويصيل ً
أربعا قبل الظهر بتسليمتني ،وإن صالها أربعا بتسليمة واحدة جاز.
كما اكن يُداوم وحيافظ ىلع صالة ركعتني قبل صالة الفجر ،ويه الغداة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املداومة ىلع العمل الصالح.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• ال يدع  :ال يرتك ،وأصل الودع الرتك.
فوائد احلديث:

 .1املحافظة ىلع أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وركعتني بعد طلوع الفجر.
 .2أن َّ
الرواتب تصىل يف ابليت ،ولوال ذلك ما أخُبت به اعئشة -ريض اهلل عنها.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.

الرقم املوحد)11249( :

187

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم ،أو داع ىلع قوم
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم ،أو داع

ىلع قوم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف املواطن اليت اكن يقنت فيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويه إما حال ادلاعء لقوم ،أو حال ادلاعء

ىلع قوم ،وبهذا يتبني مرشوعية القنوت يف انلوازل ،ولم يرد يف الصالة املكتوبة قنوت غريه ،وهو خمصوص بأيام الوقائع
َّ
َّ
وانلوازل؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم مسلمني ،أو داع ىلع الاكفرين ،وهذا القنوت ال
خيتص بصالة دون صالة ،بل ينبيغ اإلتيان به يف مجيع الصلوات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب ادلاعء.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن خزيمة.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:
معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها ،وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ً
الصالة قائما ،بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخرية ،وهذا معىن (قنت) هنا.

فوائد احلديث:

 .1القنوت هنا :هو ادلاعء بعد الركوع من الركعة األخرية يف الصلوات اخلمس ،والوتر.
 .2مرشوعية القنوت يف انلوازل.
 .3املقصود بانلوازل اليت يرشع فيها ادلاعء يف الصلوات هو ما اكن متعلقا بعموم املسلمني ،اكعتداء الكفار ىلع املسلمني ،وادلاعء لألرسى وحال
املجااعت ،وانتشار األوبئة وغريها.
َّ
َّ
 .4أمجع العلماء ىلع أن فعل قنوت انلوازل أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك والصواب استحبابه.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
صحيح ابن خزيمة ،املحقق :د .حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت.
فتاوى اللجنة ادلائمة ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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َّ
َ ُ ِّ
ََ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينام أول الليل ،ويقوم آخره فيصِّل

َّ
َ ر
ََ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينام أول الليل ،ويقوم آخره فيُصيل.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينام أول الليل ،وذلك بعد صالة العشاء ،ويقوم آخره ،وهو:
ََ
َ
اثللث اثلاين من الليل ،فإذا َف َرغ من صالته ،رجع إىل فراشه يلَنَام ،وذلك يف ُ
السدس األخري من الليل؛ ليسرتيح بَدنه من عناء
ً
قيام الليل ،وفيه من املصلحة أيضا استقبال صالة الصبح ،وأذاكر انلهار بنشاط وإقبال ،وألنه أقرب إىل عدم الرياء؛ ألن من
نام السدس األخري أصبح ظاهر اللون سليم القوى ،فهو أقرب إىل أن خييف عمله املايض عمن يراه.
ً
َ
وهلذا جاء أن األذان األول؛ يلوقظ انلائم ويرجع القائم ،فالقائم يرجع إىل انلوم؛ يلَكت ِسب بدنه قوة ونشاطا ،وأما انلائم،
فيستيقظ حىت يَستعد للصالة ،وحىت يصيل وتره إذا لم يوتر أول الليل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1كراهية قيام الليل لكه ،وأن األفضل أن ينام جزءا ً من الليل ،ويقوم جزءا منه؛ ً
دفعا للملل والكسل.
 .2األفضل أن يكون القيام يف اجلزء األخري من الليل؛ يلكون أنشط يف العبادة.
ْ َ
أرىج يف إجابة ادلاعء.
 .3آخر الليل
 .4بيان الوقت اذلي اكن يقوم فيه -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل.

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418 ،ـه1997 -م.
 -2نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
 -3صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 -4صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -5مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية،
بنارس اهلند ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه.
 -6رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة إلكرتونية.
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ى ُّ ُ
َ ْ َْ َْ
ََْ َ
للركوع ،وإذا رفع
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذ َو منكبيه إذا افتتح الصالة ،وإذا كرب
َََُ
رأسه من الركوع َرفعهما كذلك

َ ْ َ َْ ْ
كبَي ِه إذا
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذو من ِ
ُّ ُ
ْ
َ
َ َ
َ َ
ََََُ
للرك ِ
محد ُه َر َّبنا ولك احلمد،
افتَتَ َح الصالة ،وإذا كُب
وع  ،وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ،وقال :س ِمع اهلل ملن ِ
الس ُ
واكن ال يفعل ذلك يف ُّ
جو ِد.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الصالة عبادة عظيمة ،فلك عضو يف ابلدن هل فيها عبادة خاصة.

ومن ذلك ،ايلدان فلهما وظائف ،منها رفعهما عند تكبرية اإلحرام ،والرفع زينة للصالة وتعظيم هلل -تعاىل ،-ويكون رفع
ً
ايلدين إىل مقابل منكبيه ،ورفعهما أيضا للركوع يف مجيع الركعات ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،يف لك ركعة ،ويف هذا احلديث،
اتلرصيح من الراوي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يفعل ذلك يف السجود حيث إنه هوي ونزول.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أفعال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ ْ َْ
كبَيْ ِه  :مقابلهما واملنكب رأس الكتف وهو املاكن اذلي جيتمع فيه الكتف والعضد.
حذ َو من ِ
ْ
افتَتَ َح الصالة  :وقت افتتاحه إياها وذلك عند تكبرية االحرام.
كُب للركوع  :بدأ فيه.
الركوع  :احنناء الظهر.
كُب  :قال اهلل أكُب.
كذلك  :أي كرفعه عند افتتاح الصالة.
َ
َ َ
مح َد ُه  :استجاب اهلل داعء من محده.
س ِمع اهلل ملن ِ
ربنا ولك احلمد  :ربنا أطعناك أو ربنا استجب ،ولك احلمد.
ال يفعل ذلك  :أي رفع ايلدين.
الس ُ
يف ُّ
جود  :أي ال يف ابتدائه وال عند الرفع منه.
السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

.1
.2
.3
.4
.5

استحباب رفع ايلدين عند تكبرية اإلحرام ،وكذلك عند الركوع وبعد الرفع منه.
أن يكون الرفع إىل مقابل املنكبني.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-لم يفعل الرفع يف السجود.
َ
احلِك ُم من رفع ايلدين يف الصالة كثرية وجيمعها أنه زينة للصالة وتعظيم هلل سبحانه.
أن املصيل جيمع بني قول سمع اهلل ملن محده وربنا ولك احلمد عند الرفع من الركوع ويستثىن من ذلك املأموم ،فإنه يقترص ىلع اتلحميد.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصِّل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر

َ
احلديث :عن حفصة -ريض اهلل عنها« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يَطلع
ُ
الفجر» ،ويف رواية :قبل أن تقام الصالة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختُب حفصة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث عن حاهل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه اكن يُصيل ركعتني ،ويه راتبة الفجر،
وال يَزيد عليهما؛ ملا رواه مسلم من حديث حفصة -ريض اهلل عنها -أنها قالت( :إذا طلع الفجر ،ال يصيل إال ركعتني
َ
خفيفتني).
َ
َّ
والركوع ُّ
"خفيفتني" تعين :خيفف يف القيام ُّ
والسجود ،ومن ِشد ِة ختفيفه -صىل اهلل عليه وسلم -تقول
وقوهلا يف هذا احلديث
اعئشة -ريض اهلل عنها -كما يف ابلخاري" :هل قرأ بأم الكتاب؟" ويف رواية يف املوطأ" :إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
يلُخفف ركعيت الفجر ،حىت إين ألقول :أقرأ بأم القرآن أم ال؟" وليس معىن هذا أنه اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يُرسع فيهما
والركوع ُّ
حبيث خيل بأراكنها ،من القيام ُّ
والسجود ،واملعىن الصحيح :أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خيففهما مقارنة ببقية
اتلطواعت ،اليت ُعهد عنه اإلطالة فيها.
َ
ُ
"بعد ما يَطلع الفجر" تعين :إذا طلع الفجر بَادر بهاتني الركعتني"قبل أن تقام الصالة" وهذا يعين أن وقت ركعيت الفجر من
وقت طلوع الفجر إىل صالة ُّ
الصبح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:

 .1سنية راتبة الفجر.
 .2أن وقت راتبة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصالة املفروضة.
ُ
َ
 .3استحباب َّ
اتلخفيف يف راتبة الفجر ،لكن حبيث ال خيل بأراكنها.
 .4أن َّ
الراتبة تصىل يف ابليت ،وذلك هو األفضل واألحسن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل1422 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت1379 ،ه.
املنتىق :رشح موطأ مالك ،تأيلف :سليمان بن خلف بن سعد القرطيب ،انلارش :مطبعة السعادة ،الطبعة األوىل1332 ،ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
2003م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف ىلع نسائه بغسل واحد

ُ
احلديث :عن أنس« :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يطوف ىلع نسائه بِغ ْس ٍل واحد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
َّ
خلاطرهن،
جيامعهن يف يللة واحدة تطييبا
يف هذا احلديث حسن عرشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألزواجه ،حيث اكن
َّ
ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ َ َ َْ َْ َ
ألن الْ ُغ ْ
ريها ،كما علم من هذا احلديث.
غ
ل
و
أ
ة
ع
ام
ج
م
ال
ك
ل
تل
ن
اك
اء
و
س
ني
اع
م
اجل
بني
جيب
ال
ل
س
ويغتسل مرة واحدة؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• يطوف  :يدور.
• ىلع نسائه  :حني جيامعهن.
ً
ً
واحدا يكتيف به.
• بغسل واحد  :يغتسل بعد مجاع زوجاته غسال
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ
الغسل من اجلنابة من الطهارة املرشوعة ،ومن انلظافة املرغب فيها.
ُ
كم وأرسار.
من رمحة العليم اخلبري :أن رشع الغسل من اجلنابة اذلي يعيد إىل اجلسم قوته وحيويته ونشاطه ،وكم هلل يف رشعه من ِح ٍ
َ
الق ْسم بني الزوجني أو الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن َّ
حمر ٌم.
العدل يف
ُ
جواز إاعدة اجلماع بال غسل وال وضوء.
جواز تأخري الغسل ،وأنه ال جتب املبادرة به.

املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط 1.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل بفضل ميمونة -ريض اهلل عنها-
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل بفضل ميمونة -
ريض اهلل عنها.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغتسل باملاء املتبيق من اغتسال زوجته ميمونة -ريض اهلل عنها.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العرشة بني الزوجني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ميمونة  :يه ميمونة بنت احلارث اهلاليلة ،تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة سبع ملا اعتمر عمرة القضية.
• بفضل  :بايق املاء اذلي اغتلست منه ميمونة -ريض اهلل عنها.-
فوائد احلديث:
ً
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.
 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل .1428 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة.َ
 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم الكتاب ،وسورتني ،ويف الركعتني
األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية

احلديث :عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه« :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم الكتاب،
وسورتني ،ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية ،ويطول يف الركعة األوىل ما ال يطول يف الركعة اثلانية،

وهكذا يف العرص وهكذا يف الصبح».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أنه يف الصلوات الرسية اكلظهر والعرص يقرأ فيها بالفاحتة مع سورة أخرى يف الركعتني األويلني ،ويقرأ
ً
ً
بالفاحتة فقط يف األخريني اكلصالة اجلهرية تماما ،وال بأس من رفع الصوت قليال للتعليم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
عليه وسلم : -اكن يفعل :مجلة تفيد االستمرار واتلكرار يف الغالب.
• اكن رسول اهلل -صىل اهلل ُ
• يف األويلني  :بيائني تثنية األوىل ،واملراد الركعة األوىل واثلانية ،وكذا األخريني مثىن األخرى ،واملراد الركعة اثلاثلة والرابعة من صالة الظهر

والعرص.
ُ
ُ
• ويسمعنا اآلية  :أي :جيهر بها حىت يسمعها من خلفه ،واآلية لغة :العالمة ،وسيم بها اجلزء من القرآن؛ ألنه عالمة ىلع أن القرآن الكم اهلل ،أو
ألنها عالمة النقطاع الالكم اذلي قبلها عن اذلي بعدها وانفصاهل ،أي :أنها عالمة ىلع أن الالكم هل ابتداء وانتهاء.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من ركعات الصالة.
استحباب قراءة يشء من القرآن بعد الفاحتة ،يف الركعتني األويلني من الظهر والعرص ،ومثله املغرب والعشاء وصالة الفجر.
القراءة بعد الفاحتة ليست واجبة ،فلو اقترص ىلع الفاحتة أجزأت الصالة؛ باتفاق العلماء ،ولكن يكره االقتصار ىلع الفاحتة يف الصالة يف
ً َّ
غري ما ذكرً ،
فرضا اكنت أو نفال؛ ألنه خالف السنة.
استحباب تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية ،يف الظهر والعرص.
استحباب كون قراءة الظهر والعرص رسية.
َّ
َّ
أنَّه ال بأس من اجلهر بآية أو آيتني يف القراءة يف الصالة الرسيةَّ ،
َّ
انليب -صىل اهلل
السيما إذا تعلق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكري؛ ذلك أن
ولعل الغرض من ذلك بيان اجلواز.
عليه وسلم -اكن جيهر يف بعض اآلياتُ ،
استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األخريني من صالة العرص والظهر والعشاء ،وثاثلة املغرب.
َّ
َّ
أن ما ذكر يف احلديث هو ُسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

َ
األحاكم من بُلوغ َ
توض ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف صالة الفجر ،يوم اجلمعة :الم تزنيل السجدة ،وهل أَت ىلع
اإلنسان حني من ادلهر

َ ْ َُ
َ َ
َْ ُ
َ ْ
يل َّ
السجدة،
زن
ت
الم
اجلمعة:
يوم
،
ر
ج
الف
ة
ال
ص
يف
احلديث :عن ابن عباس :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ َ َّ ْ
ادله ِر ،وأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلُمعة
وهل أىت ىلع اإلنسان ِحني ِمن
واملنافقني.
ُ
ويف رواية :ي ِديم ذلك.

درجة احلديث :صحيح.

الزيادة :مرسلة أي (ضعيفة بسبب اإلرسال).

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة "آلم تزنيل" ويه سورة السجدة و"هل أىت ىلع

اإلنسان" ويه سورة اإلنسان ،ملا اشتملت عليه من ذكر خلق آدم ،وذكر املعاد وحرش العباد ،وأحوال القيامة اذلي اكن وسيكون
ً
ً
يف يوم اجلمعة ،تذكريا بتلك احلال عند مناسبتها ،واكن يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني وأحيانا سورة اجلمعة
ً
والغاشية وأحيانا سورة األىلع والغاشية ،كما يف هذا احلديث ويف روايات أخرى يف صحيح مسلم.
وهكذا ينبيغ أن يذكر لك يشء عند مناسبته ،يلكون أعلق باألذهان ،وأحرض للقلوب ،وأوىع لألسماع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
الس َّن ُة فيهاَ.
امة َّ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :سنن اجلمعة  -إقَ َ
الص َالة َو ُّ
ِ
ِ
ِ
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1السنة املستحبة يف صالة الفجر من يوم اجلمعة ختصيص الركعة األوىل بقراءة :آلم تزنيل السجدة ،وأما الركعة اثلانية فتقرأ فيها :سورة اإلنسان.
 .2ظاهر احلديث املداومة ىلع قراءة هاتني السورتني ،يف صالة صبح اجلمعة.
 .3مناسبة ختصيص هاتني السورتني بيوم اجلمعة؛ تلذكري املصلني ما اكن ويكون يف يومها ،من :خلق آدم عليه السالم ،وىلع ذكر املعاد واحلرش
للعباد.
ُ
 .4أن من عوامل جناح رسالة املريب حتري األمور اتلايلة :اختيار الوقت املناسب ،واستعمال ما سهلت ألفاظه يف تبليغ الرسالة الرتبوية ،مع مرااعة
األولوية يف معاجلة املشالك الرتبوية ،ويلزتم يف هذا لكه احلكمة واملوعظة احلسنة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
 املعجم الصغري للطُباين ،املحقق :حممد شكور حممود احلاج أمرير ،دار النرش :املكتب اإلساليم  ،دار عمار بريوت ،عمان .الطبعة :األوىل- 1405 ،1985م.
 تيسري العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م. -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول بني السجدتني :امهلل اغفر يل ،وارمحين ،واعفين ،واهدين ،وارزقين

َّ َّ ْ
َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول بني َّ
هم اغ ِف ْر
السجدتني« :الل
ْ
ْ
َْْ
وارمح ِين ،واع ِفين ،واه ِدين ،وارزق ِين».
يل،
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ َّ ْ
َ
خيُب ابن عباس -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-اكن يقول بني َّ
هم اغ ِف ْر يل"..
السجدتني :الل
ْ
َ
أي :اكن يَ ُ
دعو بني َّ
السجدتني بهذا ادلاعء وال فرق بني صالة الفرض وصالة انلفل ،فالصالة لكها ِذكر وقراءة للقرآن ،ومعىن
َّ َّ ْ
ُْ
هم اغ ِف ْر يل" :أي :اسرت ِين ،مع اتلجاوز عن املؤاخذة.
قوهل" :الل
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُّ
َ
ُ
َّ
"وار َمحْين" ،أي :هات يل من دلنك رمحة تشتمل ىلع سرت اذلنب وعدم املؤاخذة ،مع اتلفضل َّ
يلع من خريي ادلنيا واآلخرة.
ِ
ُّ
ْ
واألس َقام ،ويف عقيل من َ
"واعفين" أي :اعطين َسالمة واعفية ،يف ديين من َّ
العتَه
السيئات والشبهات ،ويف بَدين من األمراض
ِ
ِ
ُ َّ
ُّ
ُ
واجلُنون ،وأعظم األمراض يه أمراض القلب ،إما بالشبهات المضلة ،وإما بالشهوات المهلكة،
ْ
الهداية نواعن:
"واه ِدين" ِ
أحدهما :هداية داللة وإرشاد إىل طريق احلق والصواب ،وهذه حاصلة للمسلم والاكفر( :وأما ثمود فهديناهم) [فصلت ]17 :
 ،يعين :دللناهم ىلع احلق.
ر َ
ْ
ر
تين عليه.
اثلاين :هداية توفيق وقبول ،وهذه ال حيصل عليها إال أهل اإليمان ،ويه :املطلوبة هنا ،ومعناها :اه ِدين للحق وثب ِ
ْ
ً
ً
ً
واسعا يف اآلخرة ،مثل ما أعددته
"وارزق ِين" أي :أعطين رزقا ،يُغنيين يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إىل خل ِقك ،وأعطين رزقا
َّ
ْ
ل ِعبادك اذلين أن َعمت عليهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ
اغف ْر يل  :أيْ :
اتل َ
اس ُرتين ،مع َّ
جاوز عن املؤاخذة.
ِ
َّ
ْ
َْ
َ
يلع من َخريي ُّ
اذلنب وعدم املؤاخذة ،مع َّ
اتل َف ُضل َّ
ادلنيا واآلخرة.
ارمحْ ِين  :هات يل من ُدلنك َرمحة تشتمل ىلع َسرت
ْ َ
ُّ
َاعفين  :اعطين َسالمة واعفية ،يف ديين من َّ
واألسقام.
السيئات والشبهات ،ويف بَدين من األمراض
ِ
ِ
ْ
ْ
للحق وثَبر
ر
تين عليه.
ين
د
اه
أي:
:
ين
د
اه
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ً
ْ
ً
ارزق ِين  :أع ِطين رزقا ،يُغنيين يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إىل خل ِقك ،وأعطين رزقا واسعا يف اآلخرة.

السجدتني ،كما ثبت ذلك يف أحاديث أخرى ً
الطمأنينة يف اجللسة اليت بني َّ
 .1مرشوعية ُ
أيضا.
 .2وجوب ادلاعء وقول :رب اغفر يل ،أو امهلل اغفر يل .بني السجدتني.
 .3األفضل أن يأِت بادلاعء بني السجدتني كما ورد ،فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صالته.

197

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلُبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كره الصالة نصف انلهار إال يوم اجلمعة ،وقال :إن جهنم تسجر إال يوم
اجلمعة

احلديث :عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أنه َكره الصالة نِصف َّ
انلهار إال يوم
َّ ُ
اجلُمعة ،وقال« :إن َجهنم ت َس َّجر إال يوم اجلُمعة».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ

ْ
حرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتطوع اإلنسان بالصالة عند زوال الشمس إال يوم اجلُمعة ،وبني ال ِعلة اليت من أج ِلها
َّ
نُيه عن الصالة عند َّ
الزوال ،ويه :أن جهنم توقد وحتىم يف ذلك الوقت ،إال يوم اجلمعة ،ولو لم تصح العلة فقد صحت
األحاديث جبواز اتلنفل يوم اجلمعة حىت يدخل اخلطيب للجامع.
ُ ُّ َ َ َ َ َ ر ُ ُ ْ َ َ ر َ
والكراهة تأِت يف انلصوص ويراد بها كراهة اتلحريم ،كقوهل -تعاىل -بعد ذكر املحرمات{ :لك ذلِك اكن سيئه ِعند ربك
ْ ً
َمك ُروها} [اإلرساء.]38 :

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َ ُ
ُ
• ت َس َّجر  :توقد وحتىم.

فوائد احلديث:

 .1جواز َّ
اتلنَفل بالصالة يوم اجلمعة زوال الشمس.
 .2أن يوم اجلُمعة هل َم َّ
زية عن سائر األيام.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلُبيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427 ،ـه1431 -ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه.
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َ
ْ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن احلب َوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب

َ
ْ
حلب َو ِة يوم اجلمعة
احلديث :عن معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ا ِ
واإلمام خيطب.

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث منسوخ كما أشار إيله أبو داود ،ومعناه أن معاذ بن أنس -ريض اهلل عنه -خيُب عن نيه انليب -صىل اهلل عليه
ْ
حلب َو ِة يوم اجلمعة وقت اخلطبة.
وسلم -عن ا ِ
ْ
حلب َو ِة :أن يَضم اإلنسان فخذيه إىل بطنه وساقيه إىل فخذيه ويربط نفسه بسري أو عمامة أو حنوها ،وقد نىه انليب -صىل اهلل
وا ِ

عليه وسلم -عنها واإلمام خيطب يوم اجلمعة لسببني:
األول :أنه ربما تكون هذه احلبوة سببًا جللب انلوم إيله فينام عن سماع اخلطبة.

واثلاين :أنه مظنة النكشاف العورة؛ ألن الغالب ىلع العرب أن يكون ىلع أحدهم اثلوب الواحد ،فإذا احتىب بَ َدت عورته،
ً
وهلذا جاء انليه عنه كما يف صحيح مسلم" :وأن حيتيب يف ثوب واحد اكشفا عن فرجه" ،فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد

واعم يف لك وقت.

قال انلووي -رمحه اهلل" :-واكن هذا االحتباء اعدة للعرب يف جمالسهم ،فإن انكشف معه يشء من عورته فهو حرام".

وأما إذا أمن ذلك فإنه ال بأس بها؛ ألن انليه إذا اكن لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول انليه ،كما ثبت عنه -صىل اهلل
عليه وسلم -يف الصحيحني من حديث َّ
عباد بن تميم ،عن عمه أنه "رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مستلقيًا يف
ً
واضعا إحدى رجليه ىلع األخرى".
املسجد،

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َ
ُ
ْ َ
َ
• احلِبْ َوة  :أن يقيم اجلالس ركبَتيه ،ويضم رجليه إىل َب ْط ِنه بثوب جيمعها به مع ظهره ويَشد عليهما ويكون إيلَتَاه ىلع األرض.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
 .1كراهية االحتباء أثناء خطبة اجلمعة؛ ألنه َم ِظنة َجلب انلوم فيفوت استماع اخلطبة وهو واجب ،وقد ينتقض الوضوء اذلي هو رشط لصحة
الصالة.
 .2ىلع املسلم أن يكون ىلع هيئة تسرتِع انتباهه للخطيب يوم اجلمعة يلحصل املقصود من اخلطبة ويلخرج بفائدة منها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن بيع الوالء وعن هبته

احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواعً« :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع َ
الوال ِء وعن
ِهبَ ِت ِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
الوالء َ
َ
لكحم ِة النسب ،من حيث إن الك منهما ال يكتسب ببيع وال هبة وال غري هما ،هلذا ال جيوز اتلرصف فيه ببيع
حلمة

وال غريه.

وإنما هو صلة ورابطة بني املعتق والعتيق حيصل بها إرث األول من اثلاين ،وانليه عن بيعه وهبته لكونه اكلنسب اذلي ال

يزول باإلزالة.
ً
فلو أن إنسانا باع نسبه من أخيه ما يصلح ابليع ،أو باع نسبه من ودله لم يصح ابليع ،أو باع نسبه من ابن عمه ال يصح ابليع،
النسب ال يباع ،وهكذا الوالء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الفرائض  -كتاب العتق.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الوالء  :حق يرث به املع ِتق من املعتَق ما أبقت الفرائض.
• وعن هبته  :ونىه عن هبة الوالء،أي إهدائه بال مقابل.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن بيع الوالء ،وعن هبته ،وعن غريهما من أنواع اتلملياكت.
 .2قال ابن دقيق العيد :الوالء حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق ،فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه ،ألن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ،وال
يستحقه إال من قام به ذلك الوصف.
 .3أن العقد باطل ألن َّ
انليه يقتِض الفساد.
 .4أن هذه العالقة ابلاقية اليت ال تنفصم ،كما ال تنفصم عالقة النسب ،ويرث املعتق من أعتقه ،وكذلك عصبته املتعصبون بأنفسهم ،نلعمة
العتق عليه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن نكاح املتعة يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر األهلية
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن نكاح املتعة يوم خيُب،
وعن حلوم احل ُ ُم ِر األهلية».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قصد الرشع من انلاكح االجتماع وادلوام واأللفة ،وبناء األرسة وتكوينها ،وحرم بعض الصور اليت ختالف مقصود الرشع

من انلاكح ،وهلذا حرم انليب صىل اهلل عليه وسلم زمن خيُب نكاح (املتعة) ،وهو أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل ،بعد أن
ً
مباحا يف أول اإلسالم دلاِع الرضورة ،وكذلك نىه عن أكل احلمر اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون إيلها ضد
اكن

الوحشية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > األنكحة املحرمة
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• نكاح املتعة  :تزوج الرجل باملرأة إىل أجل.
• يوم خيُب  :زمن خيُب ،يف السنة السابعة من اهلجرة.
• األهلية  :اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون إيلها ضد الوحشية.
فوائد احلديث:

 .1حتريم نكاح املتعة وبطالنه.
 .2املتعة يف انلاكح اكن مباحا يف أول اإلسالم للرضورة فقط ،ثم جاء اتلأكيد واتلأبيد تلحريمه ولو عند الرضورة.
 .3نىه الشارع احلكيم عنه ،ملا يرتتب عليه من املفاسد ،منها:اختالط األنساب ،واستباحة الفروج بغري نكاح صحيح.
 .4انليه عن أكل حلوم احلمر األهلية فيه رجس ،خبالف احلمر الوحشية ،فيه حالل باإلمجاع.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.

الرقم املوحد)5922( :

202

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب العاملني
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ﴿احلمد
هلل رب العاملني﴾.

زاد مسلم :ال يذكرون﴿ :بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ يف أول قراءة وال يف آخرها.

ويف رواية ألمحد والنسايئ وابن خزيمة :ال جيهرون بـ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾.
ويف أخرى البن خزيمة :اكنوا ي ُ ُّ
رسون.

درجة احلديث :صحيح بكل رواياته.

املعىن اإلمجايل:

ً
جهرا يف
يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصاحبيه -ريض اهلل عنهما -لم يكونا يقرؤون البسملة
أول الفاحتة حال الصالة ،وهذا يؤكد أن البسملة ليست من الفاحتة ،ويف أخرى البن خزيمة :اكنوا ي ُ ُّ
رسون .قال احلافظ يف
ابللوغ( :وىلع هذا حيمل انليف يف رواية مسلم خالفا ملن أعلها).

قالت اللجنة ادلائمة لإلفتاء :والصحيح أن البسملة ليست من الفاحتة وال غريها ،بل يه آية مستقلة من القرآن ،وبضع آية
َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
ان َوإنَّ ُه ِمْسِب َّ َّ ْ َ َّ
يم} ،ويستحب أن تقرأ يف بداية لك سورة ،ماعدا براءة،
يف سورة انلمل يف قوهل تعاىلِ { :إنه ِمن سليم
اَّلل الرمح ِن الر ِح ِ
ِ
ِ
ً
والسنة أن تقرأ قبل الفاحتة يف الصالة رسا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية" :ال جيهرون" رواها أمحد والنسايئ وابن خزيمة.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان  :أي :خلفهم يف صالة اجلماعة حال خالفتهم ،وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة ،وأنه أمر لم ينسخ،

وأنه سنة انليب صىل اهلل عليه وسلم وسنة اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم وإال فاحلجة قائمة بفعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ْ
{احل َ ْم ُد ََّّلل َر رب الْ َعالَم َ
ني}  :املراد اسم السورة ،اليت اكنت تسىم عندهم بهذه اجلملة ،ويه الفاحتة ،وادلال ِم ْن "باحلمد" مضمومة ىلع سبيل
• بـ
ِ
ِ ِ
احلاكية.
ً
• ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم  :أي :ال يذكرونها جهرا فانليف حممول ىلع ذلك ،ال ىلع أنهم ال يقرأونها ،بل يقرأونها وال جيهرون بها،
ً
بديلل رواية مسلم( :فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم) ورواية أمحد والنسايئ وابن خزيمة( :ال جيهرون) ،ورواية ابن خزيمة:
(يرسون).

فوائد احلديث:

ْ
َّ
{احل َ ْم ُد ََّّلل َر رب الْ َعالَم َ
ني}.
 .1صفة قراءة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه الراشدين ،أنهم اكنوا يستفتحون قراءة الصالة بـ
ِ
ِ ِ
َّ
اإلمام مسلم أكدت أنهم ال يذكرون "البسملة"؛ ال يف أول القراءة ،وال يف آخرها.
 .2زيادة ِ
َّ
َّ
َّ
 .3أن البسملة ليست من الفاحتة ،فال تتعني قراءتها معها ،وإنما تستحب كإحدى فواصل السور.
ٌ
ٌ
ِ .4مْسِب َّ َّ ْ َ َّ
يم :تشتمل ىلع اسم اجلاللة العظيم ،وصفات الرمحة واخلري والُبكة ،فيه ألفاظ جليلة يستحب اإلتيان بها يف أول لك عمل
اَّلل الرمح ِن الر ِح ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
ومجاع ،وغسل ،ووضوءٍ ،ودخول مسجد ،ومزنلَّ ،
وخريا ،وإما أن تدفع ًّ
ً
ٍ
رشا وأذى.
ومحامٍ  ،فيه إما أن حت ِمل بركة
،
ورشب
أكل
من
بال:
ذي
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممدفؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1435ه2014 ،م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبداملحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
 صحيح ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب اإلساليم ،بريوت. املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية1406ه1986 ،م.
 اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار باوزير للنرشواتلوزيع ،جدة ،الطبعة :األوىل 1424ه2003 ،م.
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أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أِت بثليث مد فجعل يدلك ذراعه

ً
ُْ ُ
ُ َ ُ ُ َ ْ ٍّ
ِث ُمد فجعل يَدلك
احلديث :عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أ ِِت بِثل
ذ َر َ
اعه».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
يف هذا احلديث خيُبنا عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -عن ك رمية املاء اليت يتوضأ بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو أنه
ُْ
َ
ُ ُ َ ْ ٍّ
الغرض من غري ْ َ
إرساف ،وأنه -صىل اهلل عليه وسلم -جعل يَدلك ِذ َراعه؛ وذلك ألجل
ِث ُمد ،إال أنه يؤدي
اكن يتوضأ بِثل
إيصال املاء إىل مجيع العضو املغسول.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن خزيمة وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ْ ُ َ َّ
َ َ ُ َ َ َّ
ُ ْ
َ
َ
• ُ
َ
ُ
نسان المعت ِدل إذا مألهما ومد يده بهما.
اإل ِ
يف ِ
الم ُد ُِ :ملء ك ِ
َ
َْ
اسلة ىلع العضو املغسول مع املاء.
• يدلك  :إمرار ايلد الغ ِ
رَ
ر
• ذ َر َ
اعه  :اذلراع من اإلنسان :يه من طرف املرفق إىل الكف.
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ُ
استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ،ومثله الغ ْسل ،وأن هذا هو هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
األفضل هو االقتداء بانلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مثل هذه الكمية يف ماء الوضوء ،وال ترض الزيادة اليسريةَّ ،
وأما اإلرساف يف املاء فحرامٌ.
ُْ ُ
َّ
َ
َ
فإن املسح :بَ ُّل ايلد باملاء ،ومسح املاكن بهاَّ ،
وأما الغسل :فهو إجراء املاء ىلع املحل،
بهذه الكيفية للغ ْسل ،يع َرف الفرق بني املسح وبني الغ ْسل؛
ولو أدىن جريان.
َْ
َّ
ْ
َ
استحباب دلك أعضاء الوضوء؛ ألن ذلك من اإلسباغ املستحب.
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع تتبع هديه -صىل اهلل عليه وسلم -ونقلهم وضبطهم ملا اكن يفعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
صحيح ابن خزيمة ،تأيلف :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة  ،املحقق :د .حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بريوت.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار باوزير للنرش
واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)8380( :
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أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه ،ثم خرج إَل الصالة ولم يتوضأ

ً
َ َ
احلديث :عن عروة ،عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ق َّبل بعض نسائه ،ثم خرج
َّ
َ َ
إىل الصالة ولم يتوضأ» ،قال :قلت :من يه إال أنت؟ فض ِحكت.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث ،أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ق َّبل إحدى زوجاته ،ثم ذهب إىل الصالة ولم يتوضأ.
ََ
ثم إن عروة -ريض عنه اهلل -وهو الراوي عن اعئشة -ريض اهلل عنها -تف َّطن هلذا األمر وعلم بأن الزوجة املبهمة يف احلديث
يه اعئشة -ريض اهلل عنها-
َ
فلما أخُبها بذلك َض ِحكت -ريض اهلل عنها -إقرارا منها ىلع فهمه.
"ولم يتوضأ" وهذا هو األصل :أن َّ
مس الرجل زوجته أو تقبيلها ال ينقض الوضوء مطلقا ،سواء اكن بشهوة أو بغري شهوة؛ ألن

األصل سالمة الوضوء وسالمة الطهارة ،فال جيوز القول بأنها منتقضة بيشء إال حبجة قائمة ال معارض هلا ،وليس هنا حجة
ً
قائمة تدل ىلع نقض الوضوء بلمس املرأة مطلقا واألصل بقاء الطهارة ،أما قوهل -تعاىل( :-أو المستم النساء) فالصواب يف
تفسريها :أن املراد به اجلماع وهكذا القراءة األخرى "أو ملستم النساء" فاملراد بها اجلماع ،كما قال ابن عباس ومجاعة من

أهل العلم.

وألن الغالب يف تقبيل الرجل زوجته يكون عن شهوة ،فدل ذلك ىلع أن َّ
مس املرأة بشهوة ال ينقض الوضوء ،إال إذا صاحب

ذلك إنزال ،فهنا ينتقض الوضوء بسبب اإلنزال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عرشة النساء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ يف الكُبى وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

فوائد احلديث:

 .1ظاهر احلديث يدل ىلع أن تقبيل املرأة وملسها ال ينقض الوضوء ،وهو األصل ،واحلديث مقرر هلذا األصل من عدم الوجوب.
 .2فيه جواز اإلخبار باألمور اخلاصة بني الزوجني من غري تعرض لكيفيته إذا اكن ملصلحة كتعليم جاهل أو حنو ذلك .وال يعتُب هذا من اإلفشاء
املنيه عنه.
ِ .3ف ْطنَة عروة بن الزبري -رمحه اهلل.-
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
 1395ه.
السنن الكُبى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل اتلُبيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
جمموع فتاوى ومقاالت ،تأيلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.

الرقم املوحد)8395( :
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أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم يؤالكوها ،ولم جيامعوهن يف ابليوت

ُ
َ
َ َ
يؤالكُوها ،ولم ُ َ
ُ
جيا ِم ُعوهن يف ابليوت فسأل
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن ايلَهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم ِ

أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأنزل اهلل تعاىل{ :ويسألونك عن املحيض قل هو
َّ
ْ َ
أذى فاعزتلوا النساء يف املحيض} [ابلقرة ]222 :إىل آخر اآلية ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اصن ُعوا لك
ْ
ُ ْ
َ ََ
يشء إال انلاكح»َ .فبَلغ ذلك ايلهود ،فقالوا :ما يُريد هذا َّ
الر ُجل أن يَدع من أم ِرنا شيئا إال خالفنا فيه ،فجاء أ َسي ُد بن
ْ
ُ َ ْ
َُ
جنام ُع ُهن؟ فَ َّ
َ َّ
تغري وجه رسول اهلل -صىل اهلل
حضري ،وعباد بن بِرش فقاال يا رسول اهلل ،إن ايلهود تقول :كذا وكذا ،فال ِ
َ ْ
عليه وسلم -حىت َظنَنَا أن قد َ
استَ ْقبَلَ ُه َما َهديَّة من لَ َنب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأَ َ
رسل
وجد عليهما ،فخرجا ف
ِ
ٍ
َ
َ َ َ ُ َ ََََ
َ
جيد عليهما.
ار ِهما فسقاهما ،فعرفا أن لم ِ
يف آث ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ُ
جيام ُع ُ
َ َ
َُ
ُ
وهن يف ابليوت" يعين :أن ايلهود اكنوا
الكوها ولم ِ
خيُب أنس -ريض اهلل عنه" :-أن ايلَهود إذا حاضت املرأة فيهم لم يؤ ِ
يمتنعون من مشاركة املرأة احلائض ىلع الطعام وال يَرشبون من سؤرها وال يأكلون الطعام اذلي هو من صنعها؛ ألنهم يعتقدون

جناستها وجناسة عرقها.
َ
جيام ُع ُ
َُ
بالمجامعة هناُ :
وهن يف ابليوت ،املراد ُ
المساكنة واملخالطة ،فايلهود اكنت املرأة إذا حاضت اعزتلوها فال خيالطوها،
"ولم ِ

بل خيرجوها من ابليت ،كما يف رواية أنس -ريض اهلل عنه -عند أيب داود  " :أن ايلهود اكنت إذا حاضت منهم املرأة أخرجوها
ُ
َُ
ُ
ار ُبوها ولم جيامعوها يف ابليت".
من ابليت ،ولم يؤالكوها ولم يش ِ
"فسأل أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انليب -صىل اهلل عليه وسلم "-أي أن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عندما علموا حال ايلهود من اعزتال نسائهم زمن احليض سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك.

"فأنزل اهلل -تعاىل( :-ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعزتلوا النساء يف املحيض) فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ َ ُ َّ
وم َ
المستها ُ
ومؤالكتها ومشاربتها ُ
لك يشء إال انلاكح»" ،فأجاز الرشع ُخمالطتها ُ
ومضاجعتها ،وأباح منها لك يشء
« :اصنعوا
َ
ْ
إال الوطء يف الفرج.
َ
ْ
ُ
وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اصنعوا لك يشء إال انلاكح"

والمشاربة ُ
فيه بيان ملجمل اآلية؛ ألن االعزتال شامل للمجامعة واملخالطة واملؤالكة ُ
والمصاحبة فبني انليب-صىل اهلل عليه

وسلم -أن املراد باالعزتال ترك اجلماع فقط ال غري ذلك.
َ
ََ
"فبَلغ ذلك ايلهود" أي أن ايلهود بلغهم أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أجاز ألصحابه أن يفعلوا مع نسائهم زمن احليض لك

يشء إال الوطء.
َ ََ
ْ
"فقالوا :ما يُريد هذا َّ
الر ُجل أن يَدع من أم ِرنا شيئا إال خالفنا فيه" يعين :إذا رآنا نعمل شيئا أمر خبالفه ،وأرشد إىل خالفه ،فهو
ُ
َ
حيرص ىلع أن خيالفنا يف لك يشء.
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
"فجاء أ َسيْ ُد بن ُح َض ْري ،وع َّباد بن بِرش فقاال يا رسول اهلل ،إن ايلهود تقول :كذا وكذا ،فال جنَا ِم ُع ُهن؟" يعين :أن أ َسيْد بن ُح َض ْري،
ْ
َ
وع َّباد بن بِرش -ريض اهلل عنهما -نقال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ما قاتله ايلهود عندما علموا خمالفة انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -هلم ،ثم إنهما -ريض اهلل عنهما -سأال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن إباحة الوطء ألجل حتقيق خمالفة ايلهود
َ ْ
َّ
يف لك يشء ،واملعىن :إذا كنا قد خالفنَاهم يف كونهم ال خيالطوهن ،وحنن خنالط ونضاجع ونؤالك ونشارب ،ونفعل لك يشء إال
انلاكح -اجلماع -أفال ننكحهن ،حىت تتحقق خمالفتهم يف مجيع األمور؟
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َ
"فَ َّ
تغري وجه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم "-أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يقرهما ىلع اجتهادهم ،بل غ ِضب وظهر
َ
َ ْ
َْ
اع َ ُ ر َ َ
يض} [ابلقرة ]222:وبني انليب
زتلوا النساء ِيف الم ِح ِ
معالم غ ِضبه ىلع وجهه؛ ألن قوهلما خمالف للرشع؛ فاهلل تعاىل يقول {:ف ِ
صىل اهلل عليه وسلم -ما هو املراد باالعزتال املذكور يف اآلية ،وهو أنه ال حق لكم يف مجاعهن وقت احليض.َ
"حىت ظننا أن قد َ
وجد عليهما" يعين :غضب عليهما بسبب قوهلما.
َ
َ َ ُ
َ ْ
استَ ْقبَلَ ُه َما َهديَّة من لَ َنب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأَ َ
ار ِهما ف َسقاه َما -صىل اهلل عليه وسلم "-خرجا
آث
يف
ل
رس
"فخرجا ف
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َّ
نب يهديها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فلما دخل
من عنده ويف أثناء خروجهما أستقبلهما شخص معه ه ِدية من ل ٍ
صاحب َ
الهديرة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرسل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -بمن يأِت بهما ،فلما جاءا إىل انليب
َ َ ُ
اهما من ذلك اللَّ َنب ُّ
تلطفا بهما وإظهارا للرضا عنهما.
صىل اهلل عليه وسلم -سقَ
ََََ
جيد عليهما" يعين :لم يغضب؛ ألنهما اكنا معذورين حلُسن نيتهما فيما تكلما به ،أو ما استمر غضبه عليهما،
"فعرفا أن لم ِ
َ
بل زال عنه الغ َضب ،وهذا من ماكرم أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم -وتلطفه بأصحابه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :خمالفة أهل الكتاب.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ايلهود  :أبناء يعقوب ،وي ُ َس َّم ْو َن الع ْ َ
ُبا ِنيرني أو اإلرسائيليني ،نسبة إِىل أسباط إرسائيلِ ،دينهم ايلهودية ،ونبيهم موىس -عليه السالم ،-وكتابهم
ِ
كتاب أنزهل اهلل تعاىل ىلع نبيه موىس -عليه الصالة والسالم -لكن قَ ْو ُمه َّ
ٌ
وأمته َّ
حرفوه من بعده.
اتلوراة،
َ ُ
َ
ُ
ُ
الكوها  :المؤالكة :المشاركة يف األكل ،واملعىن ال يأكلون معها بل يعزتلونها.
• يؤ ِ
َ
َ
• ْ
ُ
ْ
َّ
اصنعوا  :افعلوا ،واملراد هنا :إباحة مبارشة الرجل امرأته دون الفرج.
• انلاكح  :املراد به هنا :اجلماع.
َ
• َ
وجد عليهما  :غضب عليهما.
• ولم جيامعوهن يف ابليوت  :لم جيالسوهن يف ابليوت.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

فيه تشديد ايلهود ىلع أنفسهم حيث أنهم يعزتلون املرأة احلائض العتقادهم أنها جنسة.
َ ُ
وم َ
فتجوز ُمبَارشتها ُ
ُ
الم َستها وقيامها بشؤون مزنهلا ،من إعداد الطعام والرشاب وغري ذلك.
وع َرق َها وثيابها،
احلائض طاهر :بدنها
َّ
ُ
وجوب خمالفة ايلهود اذلين لم يؤالكوا املرأة احلائض ويعزتلونها.
ديلل ىلع حتريم ِمجاع احلائض؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استثناه بقوهل" :إال انلاكح" وقد دل ىلع ذلك أيضا :القرآن وإمجاع املسلمني.
فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يُ ِق ُّر منكرا.
غضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند انتهاك حمارم اهلل تعاىل.
َ
َ
اتلابع عند غضب َ
ُسكوت َّ
المتبُوع وعدم مراجعته هل باجلواب إن اكن الغضب للحق.
َ
ُ
ُ
فيه ديلل ىلع مرشوعية المؤانسة والمالطفة بعد الغضب ىلع من غ ِضب إن اكن أهال هلا .
قبول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للهدية.
ً
أن من ملك اهلدية جاز هل اتلرصف فيها مطلقا.
فيه كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن أخالقه.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،تأيلف :حممد شمس احلق العظيم آبادي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلانية1415 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10013( :
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أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرها انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -أن تعتد حبيضة

ْ َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما« -أن امرأة ثابت بن قيس اختَل َعت من زوجها ىلع عهد انليب -صىل اهلل
َ ْ َّ ْ َ
عليه وسلم -فأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تعتَد حبَيضة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث تابع لقصة اخللع اليت حدثت بني ثابت بن قيس -ريض اهلل عنه -وامرأته ،وقد أفادت هذه الرواية أنها بعد

طالقها من ثابت أمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تعتد حبيضة واحدة ،وليس ثالث حيضات ،واحلكمة من ذلك أن
املرأة املطلقة ُجعلَ ْ
ت حيضتها ثالث حيض تلطول؛ ألنه ربما راجعها زوجها وندم ىلع طالقها فله فرصة يف هذه املدة الطويلة
ِ
لريجعها ،خبالف اخللع فإن الفرقة صارت بينهما برضاهما وال رجعة فيها ،فيكيف يف معرفة براءة رمحها حيضة واحدة،
واحلديث ديلل لكثري من العلماء ىلع أن اخللع فسخ وليس بطالق ،ألن الطالق عدته ثالث حيض.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اخللع
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
ر
ر
• اختلعت  :بذلت هل ماال يلُطلقهاُ ،طلقت بفدية من ماهلا.

فوائد احلديث:

 .1هذا احلديث أقوى ديلل ملن قال إن اخللع فسخ ،وليس بطالق إذ لو اكن طالقا لم يكتف حبيضة للعدة.
 .2أن احلكمة من جعل عدتها حيضة واحدة يه العلم باستُباء رمحها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت
سنن الرتمذي ،تأيلف حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م
صحيح أيب داود –األم ،-تأيلف حممد نارص ادلين ،األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
 سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار ،انلارش :اعلم الكتب .الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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أن امرأة جاءت إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بربدة منسوجة

َ
نس َ
ُْ
ُب َدة َم ُ
وج ٍة،
احلديث :عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه :-أن امرأة جاءت إىل
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِ ٍ
رسول ا ِ
ِ
ً
َّ َ ْ َ
َ
َ
فخرج إيلنا وإنها ُ
ُّ
إزار ُه ،فقال
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا إيلها،
بيدي ألك ُس َوكها ،فأخذها
فقالت :ن َسجتُها
َ
ٌ
َ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املجلس ،ثم رجع َ
َ
فالنُ :
فجلس ُّ
فط َواها ،ثم أرسل بها
أحسنها! فقال" :نعم"،
اكسنِيها ما
ِ
ً
ً
َ
َ
وعل َ
أحس َ
ُ
القوم :ما َ
ُّ
مت أنه ال يَ ُرد سائال،
نت! لبسها
إيله ،فقال هل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا إيلها ،ثم سأتله ِ
ٌ
ُُ ُ َ ََ
َََُ
ُُ
َ
أللبسها ،إنما سأتله تلكون كف ِين .قال سهل :فاكنت كفنه.
فقال :إين وا ِ
هلل ما سأتله ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

يف احلديث إيثار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع نفسه؛ ألنه آثر هذا الرجل بهذه الُبدة اليت اكن حمتاجا إيلها؛ ألنه لبسها

بالفعل مما يدل ىلع شدة احتياجه إيلها ،فإن امرأة جاءت وأهدت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بردة ،فتقدم رجل إيله فقال:
ما أحسن هذه؟ ،وطلبها من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ففعل الرسول عليه الصالة والسالم خلعها وطواها وأعطاه إياها.

ذكر بعض الرشاح أن من فوائد هذا احلديث اتلُبك بآثار الصاحلني ،وليس كذلك إنما هو اتلُبك بذاته –صىل اهلل عليه
ً
وسلم -وال يقاس غريه به يف الفضل والصالح ،وأيضا الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غريه ال يف حياته وال بعد موته،
ً
ولو اكن خريا لسبقونا إيله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > كرمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري بنحوه ،للفائدة :قد يكون انلووي أخذه من كتاب احلميدي ،انظر :اجلمع بني الصحيح ( 556/1رقم.)925
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الُبدة  :كساء خمطط يلتحف به.
• إزاره  :لفها ىلع جسمه من أسفل ،واإلزار ما يلبس أسفل ابلدن لسرت العورة.
• فطواها  :ضم بعضها ىلع بعض.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ً
حسن خلق انليب –صىل اهلل عليه وسلم  -وكرمه وسعة جوده ،وأنه ال يرد سائال.
ً
استحباب املبادرة ألخذ اهلدية؛ جلُب خاطر مهديها ،وأنها وقعت منه موقعا.
ً
مرشوعية اإلنكار عند خمالفة األدب ظاهرا ،وإن لم يبلغ املنكر درجة اتلحريم.
جواز استحسان اإلنسان ما يراه ىلع غريه من املالبس وغريها؛ إما يلعرفه قدرها ،وإما يلعرض هل بطلبه منه حيث يسوغ هل ذلك.
جواز إعداد اليشء قبل احلاجة إيله.
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املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد؛ لإلمام سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب ،حتقيق أسامة عطايا ،دار الصمييع-الرياض،
الطبعة األوىل1428 ،ه.
اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار ابن حزم.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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أن امرأة ذحبت شاة حبجر ،فسئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك فأمر بأكلها

ً
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك َ
امرأة َذ َ
شاة حبَ َ
جرُ « ،
فسئل ُّ
فأم َر بِأكلها».
حبت
احلديث :عن كعب بن مالك ،أن
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ُخيُب كعب بن مالك -ريض اهلل عنه -أن امرأة ذحبت شاة حبجر ،واكن سبب ذلك أنها اكنت ترىع ً
غنما عند
َّ
ً َّ
ُ ُ
َ
ت الشاة ،فسألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أحد ،فعدى اذلئب ىلع واحدة منها ،فطردت اذلئب ،وأخذت حصاة حمددة فذك ِ
عن صنيعها ،فأمر -صىل اهلل عليه وسلم -بأكلها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :كعب بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• ذحبت  :اذلبح :قطع أوردة الرقبة ،واذلبيحة ما ذبح من احليوان.
ٌ
• شاة  :الشاة الواحدة من الغنم :يقع ىلع اذلكر واألنىث.
• َ
فأم َر بِأكلها  :أي :أذن هلم أن يكلوها إذا شاؤوا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َ َّ
َّ
ر
أن اآللة اليت يُذَّك بها البُد أن تكون حادة ،تقتل حبدها ونفوذها ،ال بثقلها.
ُّ
جواز ذاكة املرأة ،وأنه حتل بها ذبيحتها.
ََ
َّ
أن اذلبح باحلجر إذا اكن حمددا يقطع الودجني واحللق حالل.
ُ
َ
َّ
يترصف فيه باألصلح ،وال يرتكه يتلف.
أن مال اإلنسان إذا ِخيف عليه من اتللف ،ف ِل َمن حرضه أن
تصديق األجري األمني فيما أؤتمن عليه حىت يتبني عليه ديلل اخليانة.
ورع الصحابة -ريض اهلل عنهم -وحرصهم ىلع ما يتعلق باألكل ،ألنهم لم يأكلوا هذه الشاة حىت سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرهم
بأكلها.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل  1427ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
يح
ِ

الرقم املوحد)64655( :
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أن امرأة من بين فزارة تزوجت ىلع نعلني ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أرضيت من نفسك
ومالك بنعلني؟» قالت :نعم ،قال :فأجازه.

َّ
َ ْ
ً
َ َ َ َّ ْ
تزوجت ىلع نعلني ،فقال رسول اهلل -صىل
احلديث :عن عبد اهلل بن اعمر بن ربيعة ،عن أبيه ،أن امرأة من بين فزارة
َ ْ
َ
َ
ََ
فأجازه.
ومالك بِنعلني؟» قالت :نعم ،قال:
فس ِك
ِ
يت ِمن ن ِ
اهلل عليه وسلم« :-أر ِض ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ذكر اعمر بن ربيعة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن صحابية من قبيلة بين فزارة اكن مهر زواجها نعلني فقط ،فسأهلا
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إن اكنت ترىض بهذا املهر ،فلما أجابت باملوافقة صحح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا انلاكح،
ً
ً
خاتما من حديد).
صحيحا للحديث املتفق عليه( :اتلمس ولو
وأنفذه ،ولكن احلديث ضعيف كما سبق ،وإن اكن مضمونه

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :اعمر بن ربيعة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• بنعلني  :تثنية نعل ،وهو احلذاء.
• من نفسك ومالك  :بكرس الالم أي بدل نفسك ومالك أو مع وجود مالك.
• فأجازه  :حكم جبوازه ،أو أجاز بمعىن جعله نافذا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

صحة جعل املهر أي يشء هل ثمن.
جواز االكتفاء بالقليل من املهر ولو نعالن.
متااع ،وأنه ال يلزم أن يكون ً
ً
ً
ذهب أو فض ٍة.
نقدا من
طعاما أو
جواز كون الصداق
ٍ
ذكر املال ديلل ىلع أن املرأة ال تنفق من ماهلا إال بإذن زوجها ،ال أن الزوج يملك ماهلا بزواجها ،ولكن الصحيح ما دلت عليه أحاديث أخرى
كثرية أن هلا حق اتلرصف يف ماهلا ،جاء يف فتاوى اللجنة ادلائمة( :املرأة الرشيدة يف املال هلا حق اتلرصف املطلق يف ماهلا ،بتصدق أو ترصف
مباح ،وال يتقيد ذلك بإذن زوج أو ويل لألدلة الكثرية ادلالة ىلع ذلك).
عدم اعتبار حتديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عرشة.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه سنن ابن ماجه املؤلف :حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -مَ
ُ
غريب ،حتقيق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين ،حتقيق :نور ادلين طالب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري  ،دار الفكر ،بريوت  ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ،املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405هُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431هَ
ْ
َ
َ
ُ
َ
إليضاح َم َعاين َّ
 َّاتليسري ،حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين الصنعاين املعروف كأسالفه باألمري ،حققه حم َّمد صبيح بن حسن
اتلحبري
ْ
َ ََُ
َّ
َ
ُّ
َ
َحالق أبو مصعب ،مكتبة الرشد ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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أن امرأة من جهينة أتت انليب ويه حبىل من الزنا

َّ ْ َ
َ َ َْ
ام َرأ ًة ِم ْن ُج َهيْنَ َة أتَت َّ
انل َّ
يه ُحبىل
احلديث :عن عمران بن احلصني -ريض اهلل عنهما :-أن
يب -صىل اهلل عليه وسلم -و ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ رَ ََ َ ْ
َ
ت :يَا رسول اهللَ ،
أصبْ ُ
ت َحدا ً فَأقِ ْم ُه َ َ َّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -و ِ َّيلها ،فقال« :أح ِس ْن
ِمن الزنا ،فقال
يلع ،فداع رسول ا ِ
َ
َ
َُّ
َ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فشدت عليها ِثيابها ،ثم أمر بِها فر ِمجت ،ثم
ِإيلْ َها ،فإذا َوضعت فأتِ ِين بِها» ففعل ،فأم َر بها
َّ َ ْ
َصىل َعلي َها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف حديث عمران بن احلصني -ريض اهلل عنهما -أن امرأة جاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويه حبىل من الزنا حامل،
فقالت :يا رسول اهلل؛ إين أصبت حداً ،فأقمه َّ
يلع ،تريد من الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيم عليها احلد وهو :الرجم؛
ألنها حمصنة ،فداع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويل ها ،وقال هل" :أحسن إيلها ،فإذا وضعت فأتين بها" ،فقوهل" :أحسن إيلها"،

أمره بذلك للخوف عليها منه ملا حلقهم من العار والغرية ىلع األعراض ،وحلوق العار بهم ما حيملهم ىلع أذاها ،فأوىص بها
ً
حتذيرا من ذلك ،وملزيد الرمحة بها؛ ألنها تابت ،وحرض ىلع اإلحسان إيلها ملا يف قلوب انلاس من انلفرة من مثلها ،وإسماعها
الالكم املؤذي.

فيجء بها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن وضعت احلمل ،ثم أمرها أن تنتظر حىت تفطم الصيب ،فلما فطمته
جاءت ،فأقام عليها احلد ،وأمر أن تشد عليها ثيابها أي حتزم وتربط؛ ئلال تضطرب عند رمجها ،فتبدو سوءتها أي :عورتها،

ثم أمر بها فرمجت ،وصىل عليها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من جهينة  :من قبيلة جهينة.
ً
ًّ
• أصبت حدا  :أي فعلت ذنبا يوجب احلد ،وهو الزنا.
• ويلها  :قريبها اذلي ييل أمرها.
• فشدت عليها ثيابها  :مجعت أطرافها لتسترت؛ ئلال تنكشف أثناء رمجها.
فوائد احلديث:
 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا وقع منه اذلنب.
 .2احلد يكفر اذلنب ،وجتب الصالة ىلع من مات حبد.
 .3حد الزنا ال يقام ىلع احلامل حىت تضع محلها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5649( :
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أن أبا هريرة قرأ هلم :إذا السماء انشقت فسجد فيها ،فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -سجد فيها

َ ََ
ْ َ َّ ْ
انرصف أخُبهم
احلديث :عن أيب رافع أن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قرأ هلم« :إذا السماء انشقت» فسجد فيها ،فلما
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سجد فيها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه قرأ سورة االنشقاق ،فسجد فيها عند قوهل تعاىل( :وإذا قُر َ
ىء عليهم القرآن ال يسجدون).
ِ
ْ َ
"فقيل هل يف ذلك" أي :فأنكر عليه أبو رافع -ريض اهلل عنه -السجود فيها ،كما يف رواية أخرى عن أيب رافع -ريض اهلل عنه-
 ،قال" :فقلت ما هذه السجدة؟" وإنما أنكر عليه ملا روي عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لم يسجد يف املفصل منذ حتوهل إىل

املدينة.

ً
اقتداء به -صىل
فقال أبو هريرة -ريض اهلل عنه" :-لو لم أر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسجد لم أسجد" أي وإنما سجدت
اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب العلم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ُّ ً
ُ
َّ
ً
وخضواع لعظمته ،وتذلال بني
احلديث يف سجود اتلالوة ،وقد أمجع العلماء ىلع أنه مرشوع ،رشعه اهلل -تعاىل -ورسوهل ،عبودية وقربة إيله،
يديه عند تالوة آيات السجود واستماعها.
سجود اتلالوة سنة.
ُ
َّ
سجدات القرآن إخبار من اهلل -تعاىل -عن سجود خملوقاته ،فسن للتايل ،واملستمع أن يتشبه بها عند تالوة آية السجدة أو سماعها ،وبعض
السجدات أوامر ،فيسجد عند تالوتها بطريق األوىل.
سجود اتلالوة حبق القارىء ،واملستمع -وهو قاصد االستماع -الشرتاكهما يف اثلواب ،دون السامع اذلي لم يقصد االستماع ،فال يرشع حبقه.
يرشع اتلكبري لسجود اتلالوة يف الصالة إذا سجد وإذا رفع وأما خارج الصالة فيكُب قبل السجود فقط.
يقال يف سجود اتلالوة ما يقال يف سجود الصالة" :سبحان ريب األىلع"؛ لعموم قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اجعلوها يف سجودكم" ،وال بأس
من زيادة بعض األدعية ،السيما املأثورة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط  1427 ،1ـه-
2006م.
فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني ،فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك؟ فأمرها أن
تغتسل

َ ْ
ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت" :إن أم حبيبة استُ ِحيضت سبع سنني ،فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل ،قالت :فاكنت تغتسل للك صالة".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أم حبيبة حني سأتله عن ما يلزمها يف استحاضتها أن تغتسل ،فاكنت تغتسل للك صالة،
وقد اكنت استحيضت سبع سنني ،واالستحاضة أمر اعرض قليل يف النساء ،واألصل هو احليض اذلي يكون يف أيام معدودة

يف الشهر وتصحبه عالمات يعرفها النساء.
ً
تطواع منها.
واكنت تغتسل للك صالة

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

يض ْ
• ا ُ ْستُح َ
ت  :أصابتها االستحاضة واالستحاضة :استمرار خروج دم املرأة لك وقت أو أكرثه.
ِ
َّ
• َسبْ َع سن َ
املدة؛ بل اكن يف أثناء ذلك َ
ويبْعد أن تبىق لك هذه املدة ،ولم تسأل انليب -
ني  :بيان ملدة االستحاضة ،ولم يكن سؤاهلا بعد ُم ِِض هذه
ِ ِ
صىل اهلل عليه وسلم -ماذا تصنع.
َ ْ ََْ َ
• أن تغت ِسل  :أي :عند انتهاء مدة حيضها.
ُر
• ِللك َصال ٍة  :أي صالة مفروضة.
• الصالة  :يف اللغة ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:

 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.
 .3االستحاضة قد تنقطع وتُبأ منها املرأة.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري ،اكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
قد أمرها أن تؤم أهل دارها

َ
احلديث :عن أُ رم َ
ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية ،أنها اكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل عليه
َر ٌ
َ
وسلم -قد أَ َم َر َها أن تَ ُؤ َّ
دارها ،واكن هلا ُمؤذن ،واكنت ت ُؤ ُّم أهل دارها.
أهل
م
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َ
أن أُ َّم َ
ورقة األنصارية -ريض اهلل عنها -اكنت قد مجعت القرآن أي :حفظته عن ظهر قلب -ريض اهلل عنها ،-واكن انليب -
َر ٌ
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -قد أ َم َرها أن تكون إمامة ألهل بيتها يف الصلوات اخلمس ،فاكن هلا ُمؤذن يؤذن هلا الصلوات اخلَمس،
ر
ر
َ ُ ُّ
دارها من النساء لرواية ادلارقطين( :وتؤم ن ِ َساءها) ،فدل ىلع أن إمامتها مقيدة بالنساء فقط.
واكنت تؤم أهل ِ
َ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذان  -أحاكم املرأة  -املناقب  -حفظ القرآن.
راوي احلديث :أم َ
ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• مؤذن  :هو الشخص اذلي يقوم باإلعالم بوقت الصالة املفروضة ،بألفاظ معلومة مأثورة ،ىلع صفة خمصوصة.
• مجعت  :حفظت القرآن.
فوائد احلديثُ :
 .1فضيلة أ رم ورقة -ريض اهلل عنها.-
 .2استحباب صالة اجلماعة للنساء.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،انلارش :دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1421ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ُ
القاموس املحيط ،جمد ادلين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم العرقسويس،
مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلامنة 1426 ،ه2005 ،م.
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أن بالال أذن قبل طلوع الفجر ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرجع فينادي :أال إن العبد قد نام،
أال إن العبد قد نام

َّ َ
احلديث :عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن بالال أذن قبل طلوع الفجر ،فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم
أن يرجع فينادي« :أال إن العبد قد نام ،أال إن العبد قد نام».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أنه إذا أخطأ املؤذن يف وقت األذان فالبد عليه أن يعلم انلاس خبطئه ،ألن انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -أمر بالال حني أخطأ أن ينادي يف انلاس أال إن العبد قد نام.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
ً
• أن بالال أذن قبل طلوع الفجر  :أي :ظنا منه أن الفجر قد طلع ،ولعل هذا اكن يف أول اهلجرة قبل مرشوعية األذان األول وقبل تعيني ابن أم
ً

ً
ً
مكتوم مؤذنا؛ ألن بالال اكن يؤذن يف آخر أيامه -صىل اهلل عليه وسلم -بليل ،ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر.
ُْ
• أال إن العبد قد نام  :أي :غفل عن الوقت بسبب انلعاس ولم يتبني الفجر ،فأمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يع ِل َم انلاس بذلك ،ئلال يزنعجوا
من نومهم وسكونهم ،واليصلوا قبل الوقت ،والعبد :كناية عن بالل -ريض اهلل عنه.-
• أال  :يؤىت بها الستفتاح الالكم ،ويراد بها تنبيه السامع إىل ما يلىق إيله من الالكم.

فوائد احلديث:

 .1أن األذان لصالة الصبح ال يصح إال بعد طلوع الفجر.
 .2ينبيغ للمؤذن أن يتحرى الوقت ،وقد يقع منه اخلطأ مهما اجتهد ،لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه انلاس إىل خطئه.
 .3جواز أذان األعىم برشط معرفته للوقت إما بنفسه أو بمساعدة غريه.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة  1423ـه.
صحيح وضعيف سنن أيب داود ،لألبلاين ،ط ،1مؤسسة غراس ،الكويت1423 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط 1427 ، 1ه2006/م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل
1427ه.
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َْ ََ
َ ْ َ
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ
أن تلبية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-بلَّيك الله َّم بلَّيكَّ ،بليك ال َشيك لك بلَّيك ،إن احلمد وانلعمة
لك وامللك ،ال َشيك لك

َْ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« :-أن تل ِبيَة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ :-بليك امهلل َّبليك،
بليك ال رشيك لك بليك ،إن احلمد وانلعمة لك وامللك ،ال رشيك لك».
َ َّ ْ
َْ َ
َ ْ َ َ ْ َ
َ
ُ
قال :واكن عبد اهلل بن عمر يزيد فيهاَّ « :بليك َّبليك َو َسعديْك ،واخلري بيديك ،والرغباء إيلك والعمل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن كيفية تلبية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلج والعمرة :بليك امهلل بليك،
بليك ال رشيك لك بليك .فيه إعالن بإجابة اهلل -تعاىل -يف دعوته عباده إىل حج بيته ،إجابة بعد إجابة وإخالص هل ،وإقبال
عليه ،واعرتاف حبمده ،ونعمه ،وإفراد هل بذلك ،وبملك مجيع املخلوقات ال رشيك هل يف ذلك لكه ،واكن ابن عمر -ريض اهلل

عنهما -يزيد مضمون هذه اتللبية؛ تأكيدا حيث يضيف إيلها تلبية مضمونها  :بليك وسعديك ،واخلري بيديك والرغباء إيلك
ً
قصدا وثوابًا.
والعمل ،فمنتىه العمل إىل اهلل -تعاىل-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم اإلحرام
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
َْ
ً
اتلل ِبيَة اإلجابة ،أي :أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعا وطاعة جلاللك وامتثاال ألمرك.
• تلبية :
• احلمد  :الوصف بالكمال مع املحبة واتلعظيم.
• انلعمة  :الفضل واإلحسان.
ُ
ْ َ
• َسع َديْك  :القول يف سعديك ،اكلقول يف بليك بمعىن إين أسعدك يف أمرك ونهيك وتصديق خُبك إسعادا بعد إسعاد ومتابعة بعد متابعة وطاعة
بعد طاعة.
• َّ
الر ْغبَ ُ
اء  :قصد اثلواب.
ً
قصدا وثواباً.
• والعمل  :أي :أن منتىه العمل إىل اهلل تعاىل

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

مرشوعية اتللبية يف احلج والعمرة ،وتأكدها فيه ألنها شعاره اخلاص ،اكتلكبري شعار الصالة.
مرشوعية اتللبية ىلع الصيغة الواردة يف احلديث.
جواز الزيادة يف اتللبية بما يناسب.
إثبات ما تضمنته هذه اتللبية من املعاين العظيمة.
استحباب رفع الصوت باتللبية ،وهذا يف حق الرجل ،أما املرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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أن تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت -وال ترضب الوجه ،وال تقبح ،وال تهجر إال يف
ابليت

َ َ
أح ِدنا عليه؟ ،قال« :أن
احلديث :عن حكيم بن معاوية القشريي ،عن أبيه ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،ما َح ُّق زوجة
ْ
َ ْ َ ََ ْ ُ ََ َ ْ
ُ
ت -وال ترضب الوجه ،وال ُت َقبر ْح ،وال َت ْه ُ
اكتَ َسبْ َ
اكتَ َسيْ َ
ج ْر إال يف ابليت».
ت -أو
ت ْط ِع َم َها إذا ط ِعمت ،وتكسوها إِذا

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

سأل معاوية القشريي -ريض اهلل عنه -رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن احلقوق الواجبة للزوجة ،فبني هل أن الواجب

من ذلك إطعامها وكسوتها ،بقدر سعته وطاقته ،ثم نهاه عن َضب الزوجة يف الوجه ،وعن سبها وشتمها ،وعن هجرها إال يف

ابليت ،فال يكون هجره هلا -إن أراد عقوبتها -إال يف املضجع ،وال يتحول عنها إىل دار أخرى ،وال حيوهلا إىل دار أخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :معاوية بن حيدة القشريي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ما حق زوجة أحدنا عليه؟  :أي ما الواجب هلا عليه؟
• إذا طمعت  :إذا أكلت.
• واكسها  :من الكسوة ،أي اللبس.
َُ
• ال تقبرح  :ال تشتم وتسب.
َ ْ
الهجر ،وهو الرتك واإلعراض.
• تهجر  :من
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

حرص الصحابة ىلع العلم بما عليهم وما هلم.
وجوب نفقة املرأة ىلع زوجها ،وكسوتهاُ ،
وسكناها.
جواز تأديب الزوج زوجته عند احلاجة إىل ذلك بالرضب يف غري الوجه؛ لكرامت ه ،وحلساسيته ،وئلال يقع فيه من َضبها ما ينفره منها من أثر
شني وتشويه.
َّ
أن ىلع الزوج أن يكف عن أذى زوجته ،فال يرضبها ،وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالرضب ،فعليه اجتناب الوجه.
ً
جواز هجر الزوج لزوجته يف ابليت تأديبا هلا.
مرشوعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ فال يستأثر عليها بيشء ،وإنما تكون انلفقة هلا حبسب حاهل من الغىن والفقر.
انليه عن اتلقبيح املعنوي واحليس.
انليه عن اهلجر خارج ابليت وجوازه يف ابليت إن اكن هناك سبب مرشوع.
بيان شمويلة الرشيعة وأنها لم ترتك شيئًا ينفع انلاس يف معاشهم ومعادهم إال بينته.
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املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م. سبل السالم ،للصنعاين ،انلارش :دار احلديث.َ
َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط 4 .اعم1425ه.
 تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 ،1ه. صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري ،لألمري الصنعاين ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1432 ،ـه2011 -م.
 -اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
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أن ثمامة احلنيف أرس ،فاكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغدو إيله ،فيقول :ما عندك يا ثمامة؟ فيقول :إن
ُْ
ُ
تقتل تقتل ذا دم ،وإن تمن تمن ىلع شاكر ،وإن ترد املال نعط منه ما شئت

َ ُ
َْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن ُث َم َ
امة احلَن ِيف أ ِرس ،فاكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغ ُدو إيله ،فيقول:
«ما عندك يا ُث َم َ
امة؟» ،فيقول :إن َت ْقتُل َت ْقتُل َذا َدم ،وإن َت ُم َّن َت ُم َّن ىلع َشاكر ،وإن تُر َّد املال ُن ْعط منه ما شئْ َ
ت .واكن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
بقتْل هذا؟ َّ
حي ُّبون ال ِف َد َ
فمر عليه انليب -صىل اهلل عليه
اء ،ويقولون :ما نصنع
أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -
ْ َ َ
َّ
ََ
ْ
وسلمً -
فأسلَمَ ،
فحلَّهَ ،
حة ،فأ َم َره أن يغتسل فاغت َسل ،وصىل ركعتني ،فقال انليب -صىل
وبعث به إىل َحائِط ِأيب طل
يوما،
ُ
َ ُ
أخيكم».
اهلل عليه وسلم« :-لقد حسن إسالم ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن ُث َم َ
امة -ريض اهلل عنه -أنه أُرسُ ،
وربط يف إحدى سواري املسجد ،كما يف بعض روايات
ِ
ُ
َْ
احلديث ،فاكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغ ُدو إيله بعد أن أ ِرس ،اكن يأِت إيله ويزوره ،وكرر ذلك ثالثة أيام -كما يف
ر
َ
َْ َْ َ َ
الروايات األخرى ،-ويف لك زيارة يسأهل" :ما عندك يا ُث َم َ
امة؟" أي :ماذا تظن أين فاعل بِك؟ "فيقول :إن تقتُل تقتُل ذا دم" أي:
َ
ُْ ُْ
َ َ
هناك من يطالب بدمه ويثأر هل" ،وإن ت ُم َّن ت ُم َّن ىلع شا ِكر" ،ويف رواية يف الصحيحني" :وإن تن ِعم تن ِعم ىلع شاكر" ،واملعىن  :إن
ْ
َْ
َ
ُتنْعم َّ َ
أن َع ْم َ
َ
ت ىلع كريم حيفظ اجلميل ،وال يَنىس
كرام ،ولن يَضيع معروفك عندي؛ ألنك
يلع بالعفو ،فإن العفو من ِشيم ال ِ
املعروف ً
أبدا.
"وإن تُرد املال" يعين :وإن ُكنت تريد املال مقابل إطالق رسايح"ُ ،ن ْعط منه ما شئْ َ
ت" أي :لك ما طلبت.
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
حيبون ال ِفداء ،ويقولون :ما نصنع بق ِتل هذا؟ "يعين :أن الصحابة -ريض اهلل
"واكن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -
ُ
ْ
ْ
َ
أسري من
أسري من املسلمني مقابل ِ
عنهم -اكنوا حيبون أن يأخذوا ال ِفدية ،سواء اكنت ال ِفدية ىلع مال مقابل إطالقِه أو إطالق ِ
َ ُّ
ُ
أسري مسلم بكافر أفضل وفيه نفع للمسلمني ،أما قتله فإنه أقل نفعا من الفداء.
الكفار؛ ألن املال أو مبادلة ِ
َ َّ
ْ َ
َّ
فحله" ،وهذا يف املرة األخرية اليت جاء فيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فأسلم،
"فمر عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوما،
َ
إىل ثمامة -ريض اهلل عنه -وسأهل عن حاهل اكلعادة " :ما عندك يا ثمامة؟" بادر باإلسالم -ريض اهلل عنه ،-فأطلقه -صىل اهلل
عليه وسلم ،-ويف رواية يف الصحيحنيَ :
أمر بإطالقه.
حة" :يعىن بعد أن ْ
"وب َعث به إىل َحائط أيب طلْ َ
َ
أسلم أرسله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بستان أليب طلحة ،اكن فيه ماء
ِ
ِ
َْ َ
ْ
وخنل ،كما يف رواية أخرى" :فان َطلق إىل خنل قريب من املسجد".
َ
ْ َ
أسلم أمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغتسل ،فاغتسل؛ امتثاال ألمره
"فأ َم َره أن يغتسل فاغتسل ،وصىل ركعتني" أي :بعد أن
َّ
وصىل ركعتني ،بعد أن تَ َّ
طهر.
صىل اهلل عليه وسلم-َّ
واملرشوع هل الغسل هلذا احلديث ،وأيضا ملا رواه أمحد والرتمذي "أن قيس بن اعصم ملا أسلم أمره َّ
انليب -صىل اهلل عليه
ْ
وسلم -أن يغتسل" ،قال الشيخ األبلاين :إسناده صحيح.
َّ
"فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-لقد َح ُسن إسالم أخ ُ
يكم" برش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بإسالم ثمامة -
ِ
ً
َ
وحبُسن إسالمه أيضا ،ولعله -ريض اهلل عنه -أظهر شيئا مما جعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يثين ىلع
ريض اهلل عنه ،-بل ِ
ر
ً
تمسكه باإلسالم ،وحيتمل أن يكون ذلك وحيا من اهلل -تعاىل -نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
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اتلخريج :رواه عبد الرزاق ،أصله متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أُرس  :قُبض عليه ،وأخذه ً
أسريا يف احل َ ْرب.
ِ
َْ
َ
الغدوةَّ :
السري يف أول انلهار إىل الزوال.
• يغ ُدو :
َ
ْ
َّ
• ت ُمن  :ال ِمنة :انلرع َمة.
ْ
َ
َ
ُ
األسري.
• ال ِفداء  :ما يقدم من مال ،وحنوه؛ َتلخ ِليص ِ
َ
• َحلَّه ْ :
أطلقه َّ
وحرره.
َ
ُ ْ َ
َ
َّ
اجل َدار.
يل إذا اكن عليه حائِط ،وهو ِ
• حائِط  :البستان من انل ِخ ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

َ
ْ
ُ
ًّ
َ
إسالم الاكفر ،ولو مرتدا ،سواء أنزل يف حال كفره أو لم يُزنل.
مرشوعية الغسل عند
ْ
أن أمر األسري يَ ْر ِجع لإلمام ،فيترصف فيه حسب ما يراه أصلح للمسلمني ،من حيث القتل أو غريه.
ُحسن تَعامله -صىل اهلل عليه وسلم -مع ْ َ
األرسى؛ ملا يف ذلك من اتلأيلف ىلع اإلسالم.
ْ َ
ُ
ْ
ُ
أسلم وشهد هل انليب -عليه الصالة والسالم -حبسن إسالمه.
فضيلة ث َمامة -ريض اهلل عنه -حيث إنه
يستحب للاكفر إذا أسلم أن يصيل ركعتني ،بعد رفع َح َدثِه.
ْ َ
ُ
َ
ُ
أن الغسل ليس رشطا لصحة اإلسالم ،بل وال من واجباته؛ ألنه ثمامة أسلم أوال ثم اغتسل.
ذاكء ثمامة -ريض اهلل عنه -ورجاحة عقله ،وفصاحته وبالغته العظيمة ،اليت جتلت يف جوابه احلاَض ،ورسعة بديهته ،فإن ثمامة يف جوابه
الشايف الاكيف قد أحاط باملوضوع من أطرافه ،وأجاب عن لك ما يتوقع السؤال عنه يف لكمات قصرية.
فائدة العفو عند املقدرة ،فهو أقرب طريق إىل قلوب الرجال.
جواز مكث الاكفر باملسجد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املصنف ،تأيلف  :أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي ايلماين الصنعاين ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :املجلس العليم -اهلند،
املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1403 ،
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار با وزير للنرش
واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م
معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد خمتار عبد احلميد عمر .بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م
مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض السبيت ،أبو الفضل  ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
تاج العروس من جواهر القاموس ،تأيلف :حممد بن حممد بن عبد الرزاق ،امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،انلارش :دار
اهلداية.
املعجم الوسيط ،تأيلف  :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطىف ،أمحد الزيات  ،حامد عبد القادر  ،حممد انلجار ،انلارش :دار ادلعوة
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
املجموع رشح املهذب (مع تكملة السبيك واملطييع) تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار الفكر.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش 1410 :ه.
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أن جارية بكرا أتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت أن أباها زوجها ويه اكرهة ،فخريها انليب -صىل
اهلل عليه وسلم-

َ
َ ً ْ ً َ
ت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت «أن أباها َز َّو َجها ويه اكرهة،
احلديث :عن ابن عباس ،أن جارية بِكرا أت ِ
َ َ َّ َ َ
ريها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.»-
فخ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن شابة صغرية السن لم تزل بكارتها بناكح سابق ،جاءت فأخُبت انليب -عليه الصالة والسالم -أن أباها
ً
أراد أن يزوجها من رجل بغري رضاها وال إذنها ،فخريها انليب -عليه الصالة والسالم -بني أن تبىق حتت ذمة هذا الزوج إنفاذا

لزتويج أبيها ،أو تفسخ هذا انلاكح وترده؛ وذلك ألن إذنها معتُب يف الرشع ،فال يزوجها الويل إال بإذنها ورضاها ،ولو اكنت
ً
بكرا ويه اعقلة بالغة ،فلها أن ختتار أو ترفض.

والقول باعتبار رأي ابلكر ابلالغة ،وعدم جواز إجبارها اختيار اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية

السعودية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
جارية  :يه ابلنت الشابة ،سميت جارية؛ خلفتها ورسعة جريها.
ْ
ُ َ َّ
َ
بِك ًرا  :يه اليت لم تفض بَكارتها.
اكرهة  :غري راضية.
فخريها  :أي جعل هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اخليار بني أن تبىق مع الزوج ،أو تفسخ انلاكح.

.1
.2
.3
.4
.5

َّ
ً
بكرا.
املرأة اليت تعرف مصالح انلاكح ال جتُب ىلع انلاكح ،ال من أبيها ،وال من غريه من األويلاء ،وأن أمرها بيدها ،وإن اكنت
َّ
َّ
أن املرأة ال جتُب ىلع ابلقاء مع زوج ال ترضاه ،وأنه جيب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.
َّ
َّ
َّ
أن انلاكح إذا لم يعقد ىلع الوجه الرشِع ،فإنه جيب فسخه ،وأن اذلي يفسخه هو احلاكم الرشِع.
جيوز لإلنسان أن يشكو وادله عند القايض يف احلقوق اخلاصة إذا ظلمه.
أن الرشيعة اإلسالمية تأخذ للمظلوم حقه ،ولو اكن ىلع أقرب انلاس إيله.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن ابن ماجه ،تأيلف ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح أيب داود ،األم ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام مكتبة األسدي – مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة
ابلحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة العامة للطبع ،الرياض.
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ََ
ُ ََ َ
َ َ
اجلمل األمحر؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-ال
أن رجال نشد يف املسجد فقال :من داع إَل
ُ َ
َ ْ َ
ُ َ ْ
وجدت؛ إنما بنيت املساجد ملا بنيت هل

َ
ُ ً ََ َ
رجال نشد يف املسجد فقال :من د َاع إىل اجل َ َمل األمحر؟ فقال رسول اهلل -صىل
احلديث :عن بُريدة -ريض اهلل عنه :-أن
َ ْ َ
ْ
ُ َ
ت املساجد ملا بُنِيَت هل».
اهلل عليه وسلم« :-ال وجدت؛ إنما بنِي ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َ
خيُب بريدة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سمع رجال يقول " :من داع إىل اجلمل األمحر"

ينشد مجله األمحر وأن من عرفه فليخُب عنه.
َ ْ َ
وجدت" أي :ال رده اهلل عليك كما يف الرواية األخرى.
"ال

"إنما بُن َيت املساجد ملا بُنيَ ْ
ت هل" ثم بني هل سبب ادلاعء عليه ،وهو  :أن بيوت اهلل تعاىل لم تنب ألمور ادلنيا من إنشاد الضوال
ِ ِ
ِ
وابليع والرشاء ،بل بنيت للصالة وذكر اهلل -عز وجل -وطلب اآلخرة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
َ َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسل ِيم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ََ
ََ
• نش َد  :سأل برفع صوت لطلب ضاتله اليت فق َدها.
َ
َ
• د َاع إىل  :ت َع َّرف ىلع.
ْ
• ملا بُنِيَت هل  :من الصالة واذلكر وتعلم العلم.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن إنشاد الضالة يف املسجد.
 .2إنكار املنكر يف املسجد.
َْ
 .3ادلاعء ىلع من أنش َد َضاتله يف املسجد.
 .4يستحب اإلكثار يف املسجد من ذكر اهلل تعاىل ،والتسبيح ،واتلهليل ،واتلحميد ،واتلكبري وغريها من األذاكر.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه

الرقم املوحد)8949( :

229

ً
أن رجال أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :إن ابن ابين مات ،فما يل من مرياثه؟ فقال« :لك السدس»

ً
َ
ْ َ ََ
رياثه؟
احلديث :عن عمران بن حصني :أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :إن ابن ابين مات ،ف َما يل ِمن ِم
ْ ٌ
َ
َ
الس ُدس» .فلما أَ ْدبَ َر َد َاع ُه ،فقال« :لك ُس ُد ٌس آخر» .فلما أَ ْدبَر َد َاع ُه ،فقال« :إن ُّ
لك ُّ
الس ُد َس اآلخ َر ُطع َمة».
فقال« :

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل يطلب مرياث ودله اذلي مات فأخُبه -عليه الصالة والسالم -بأن فرضه السدس ،فلما ذهب داعه وأخُبه بأن هل
َّ
سدسا آخر ،فاألول بالفرض واثلاين باتلعصيب ،لكن قال العلماء إن صورة هذه املسألة ،أنه ترك امليت بنتني وهذا السائل،
ً
سدسا بالفرض ألنه جد امليت ،ولم يدفع إيله
فللبنتني اثللثان فبيق ثلث ،فدفع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل السائل

السدس اآلخر ئلال يظن أن فرضه اثللث ،وتركه َّ
حىت وىل -أي ذهب -فداعه وقال" :لك سدس آخر" فلما وىل داعه وقال" :إن
َّ
أن هل ذلك ً
زائدا ىلع
اآلخر -بكرس اخلاء أو فتحهاُ -طعمة" أعلمه أن السدس اثلاين طعمة هل ،ومعىن الطعمة هنا
السدس ِ
السهم املفروض ،باتلعصيب ملا بيق ىلع الفروض ،وما يؤخذ باتلعصيب ليس بالزم اكلفرض املقدر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > أصحاب الفروض
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• لك السدس  :أي :بالفرض.
• لك سدس آخر  :أي :باتلعصيب.
• طعمة  :بضم الطاء ،وسكون العني ،مجعها طعم ،يه الرزق ،و املراد أنه زيادة ىلع حقه.
فوائد احلديث:

 .1أن اجلد اذلي ليس دونه أب أن هل من ابن ابنه السدس ً
فرضا ،وابلايق تعصيبًا ،ذلك أن ابن ابنه مات عنه ،وعن بنتني ،فابلنتان هلما اثللثان
فرضا ،واجلد هل السدس ً
ً
فرضا ،وابلايق يأخذه تعصيبا وهو السدس.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم باليشء قبل اإلقدام عليه.
 .3تمام بيان الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -لألحاكم أتم بيان.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
 سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين  -دار احلديث  -بدون طبعة وبدون تاريخ. ضعيف أيب داود – األم /حممد نارص ادلين األبلاين  /مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -الكويت  -الطبعة  :األوىل  1423 -ه.َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه-
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ 1994م.
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط.1
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ً
أن رجال أَت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد ظاهر من امرأته ،فوقع عليها

َ َ
َ َ
احلديث :عن ابن عباس :أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد ظاه َر ِم ْن امرأته ،ف َوق َع عليها ،فقال :يا رسول
ََْ َ ْ ُ َر
َََ َ
َ َ ُ
ك ىلع ذلك يرمحك اهلل؟» ،قالَ :رأَيْ ُ
ت م ْن َز ْو َجيت ،فَ َو َق ْع ُ
ت
ت عليها قبل أن أكف َر ،فقال« :وما محل
اهلل ،إين قد ظاه ْر ِ
ِ
َْ َ َ
َ ْ َ َ
َْ
خلخال َها يف ضوء القمر ،قال« :فال تق َربْ َها حىت تف َعل ما أ َم َر َك اهلل به».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب اكن كثري الوقاع المرأته ،وقد دخل عليه رمضان وخيش أن جيامعها وهو صائم ،فظاهر
ً
ً
حتريما مؤبدا من أم وأخت وعمة وحنو ذلك ،إال أنها اكنت ختدمه يف يللة من الليايل ،فظهر
منها ،أي شبهها بمن حترم عليه
ً
هل يشء من ُح ِليرها يف ساقها فأعجبته فجامعها ،فندم ىلع فعله وجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مستفتيا ،فأمره انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أال يقربها باجلماع مرة أخرى حىت يكفر الكفارة اليت أوجبها اهلل -عز وجل -ىلع املظاهر من امرأته،
وهذا احلديث أصل يف باب الظهار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الظهار
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ظاهر من امرأته  :حرم ىلع نفسه وطأها بسبب الظهار ،والظهار مشتق من الظهر ،سيم بذلك لتشبيه الزوج املظاهر امرأته بظهر أمه أو بمن
ً
مؤبدا بسبب أو نسب أو رضاع ،وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع.
حترم عليه حتريما
• فوقع عليها  :جامعها.
• قبل أن أكفر  :من اتلكفري ،أي قبل أن أعطي الكفارة اليت أوجبها اهلل -تعاىل -يلع.
ُ
• وما محلك ىلع ذلك  :ما استفهامية :أي ُّ
أي يشء محلك ىلع أن تواقع امرأتك اليت حرم اهلل عليك العودة إيلها قبل أن تكفر عن ظهارك؟
َ ْ َ
ر ْ
الرجل.
• رأيت خلخاهلا  :حيل معروف يلبس يف
• ال تقربها  :ال جتامعها مرة أخرى.
• حىت تفعل ما أمر اهلل  :أي من الكفارة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إذا ظاهر الزوج حرم عليه وطء الزوجة املظاهر منها ،حىت يكفر عن ظهاره ،وذلك بإمجاع العلماء.
احلديث ديلل ىلع حتريم الظهار؛ لألمر بالكفارة يف القرآن والسنة.
أن من ظاهر من امرأته فشبهها بظهر أمه يف اتلحريم ثم أراد أن جيامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل اجلماع لقوهل يف احلديث :فال تقربها
حىت تفعل ما أمرك اهلل.
أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يستحيي من احلق كما يه اعدة الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وهم أقوى منا إيمانًا وحياءً.
ً
حمرما.
أن من ظاهر ثم جامع قبل اتلكفري ال تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة ،مع ترتب اإلثم؛ ألنه ارتكب
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب -مرص الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ  -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة -مكتب املطبواعت اإلسالمية -حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه -1986م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1428 ،ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل1427 ،ه.
َ َّ
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيعالطبعة األوىل 1416 ،ـه1996 -م.
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب اإلساليم  -بريوت  -الطبعة اثلانية، 1405ـه1985 -م.
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م.
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ً
َْ َ
ُْ ُ َ
أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة من باب اكن َنو دار القضاء ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائم
َُْ
خيط ُب

ْ
َْ َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أن رجال دخل املسجد يوم اجل ُ ُم َع ِة من باب اكن حنو دار القضاءِ ،ورسول
َ َ َ
َُْ ُ َ ْ
اس َت ْقبَ َل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
قائما ،ثم قال :يا رسول اهلل ،هلك ِت
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائم خيطب ،ف
ُّ ُ َ ْ ُ
َّ ُ َّ َ ْ َ
ُ َُ
ََْ َ
السبُل فادع اهلل تعاىل ي ِغيثنا ،قال :فرفع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يديه ثم قال :اللهم أ ِغثنا
ت
األموال ،وانقطع ِ
ْ
َ
َّ َ ْ َ
َّ َ ْ َ
 ،الل ُه َّم أ ِغثنا  ،الل ُه َّم أ ِغثنا .قال أنس :فال واهلل ما نرى يف السماء من سحاب وال ق َز َع ٍة  ،وما بيننا وبني َسل ٍع من بيت
َْ َ َ ْ ُ َْ ْ
َ
ْ
وال دار .قال :فطلعت من ورائه َس َ
حابَ ٌة مثل ُّ ْ
رشت ث َّم أم َط َرت .قال :فال واهلل ما رأينا
الرت ِس .فلما ت َو َّس َطت السماء انت
ْ ً
الشمس َسبتا.
ْ
َ ْ ْ َ
اجل ُ ُم َعة ال ْ ُم ْقبلَة ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائم َخيْ ُط ُ
استَقبَل ُه
ب انلاس ،ف
قال :ثم دخل رجل من ذلك ابلاب يف
ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َّ
األ ْم َوال َوانق َط َع ْ
ً
ت ُّ
السبُل ،فادع اهلل أن ي ْم ِسك َها عنا ،قال :فرفع رسول اهلل -صىل اهلل
قائما ،فقال :يا رسول اهلل ،هلكت
َ
َّ
ْ َ ََ
الش َ
َُُ
َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ
َ َ ر َ
جر .قال:
ت
ون األو ِدي ِة َومنابِ ِ
اب وبط ِ
عليه وسلم -يديه ثم قال :اللهم حوايلنا وال علينا ،اللهم ىلع اآلاكمِ والظر ِ
فَأَقْلَ َع ْ
ت ،وخرجنا نميش يف الشمس».
قال رشيك :فسألت أنس بن مالك :أهو الرجل األول قال :ال أدري.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
قائما خيطب يف مسجده يوم اجلمعة ،ودخل رجل ،فاستقبل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم
ً
نادى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مبينا هل ما فيهم من الشدة والضيق ،حيث هلكت احليوانات من عدم الألك ،وانقطعت

الطرق ،فهزلت اإلبل اليت نسافر وحنمل عليها ،بسبب احنباس املطر وجفاف األرض ،وطلب منه ادلاعء هلم بتفريج هذه
َ ْ
الكربة ،فرفع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يديه ثم قال" :امهلل أ ِغثنَا" ثالث مرات ،كعادته يف ادلاعء ،واتلفهيم يف األمر املهم.
ومع أنهم لم يروا يف تلك الساعة يف السماء من سحاب وال ضباب إال أنه يف أثر داعء املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم ،-طلعت
َ ْ
"سلع" قطعة صغرية ،فأخذت ترتفع.
من وراء جبل
ْ
ََ َ ْ
فلما َو َّس َط ْ
ت َّ
الس َم َ
رشت ،ثم أمطرت ،ودام املطر عليهم سبعة أيام.
اء توسعت وانت
ً
حىت إذا اكنت اجلمعة اثلانية ،دخل رجل ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائم خيطب انلاس ،فقال -مبينا أن دوام األمطار،
َّ ْ
َح َ
الرِع حىت جاعت ،وحبس انلاس عن الرضب يف األرض واذلهاب واإلياب يف طلب الرزق،
بس احليوانات يف أماكنها عن
فادع اهلل أن يمسكها عنا .فرفع يديه ثم قال ما معناه :امهلل اجعل املطر حول املدينة ال عليها ،ئلال يرض بانلاس يف معاشهم،

وتسري بهائمهم إىل مراعيها ،ويلكون نزول هذا املطر يف األمكنة اليت ينفعها نزوهل ،من اجلبال ،والروايب ،واألودية ،واملراِع.
وأقلعت السماء عن املطر فخرجوا من املسجد يمشون ،وليس عليهم مطر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة االستسقاء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :دالئل انلبوة  -ادلاعء  -خطبة اجلمعة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ
• دار الق َضا ِء  :دار عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -سميت بذلك ألنها بيعت يف قضاء دينه بعد وفاته ،غريب املسجد.
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ً
َ
ُ
• فاستقبل رسول اهلل  :صار الرجل مقابال هل.
• هلكت  :تلفت.
• األموال  :املوايش.
ْ َ َ َ ْ ُّ ُ
السبُل  :توقف السري يف الطرق لضعف االبل أو قلتها بسبب القحط.
• انقطعت
ُ
• يُ ِغيثنَا  :يزيل شدتنا بإنزال املطر علينا.
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل.
َ
• ق َز َعة  :يه القطعة الرقيقة من السحاب.
َ ْ
• سلع  :جبل قرب املدينة ،وهو يف اجلهة الغربية الشمايلة منها ،وقد دخل اآلن يف العمران.
• بيت وال دار  :ابليت املزنل الصغري يكون من الشعر ومن غريه ،وادلار املزنل الكبري وال يكون من الشعر.
َّ ُ َ
َ
• ُّ ْ
َضب السيوف.
يتقون بها يف احلرب
الرتس  :صفيحة مستديرة من حديد،
• تَ َو َّس َطت َّ
الس َم َ
اء  :صارت يف وسطها.
ً
أسبواع ،من باب تسمية اليشء ببعضه.
• سبتًا :
ُ ْ َ
َ
• يم ِسكها  :يمنعها.
َ
• َح َوايلْنَا  :اجعلها حوايلنا ،وحوايلنا :حونلا قريبا منا.
َ
ر
ر
َ
• اآلاكمِ َو َالظ َراب  :اآلاكم اتللول املرتفعة من األرض ،ومفردها أكمة ،والظ َراب الروايب واجلبال الصغار ،ومفردها ظ ِرب.
ر
ُُ
ون األ ْو ِديَة  :جماري السيول يف الشعاب.
• بط ِ
َّ
َ
َ
َ
ت الشج ِر  :أمكنة نباتها.
• َمنابِ ِ
َ
• أقْل َع ْ
ت  :توقفت عن املطر.
َ
• رشيك  :هو أبو عبد اهلل بن ايب ن ِمر املدين أحد رواة احلديث.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

أن فعل األسباب لطلب الرزق ،من ادلاعء ،والرضب يف األرض ،ال ينايف اتلولك ىلع اهلل -تعاىل.-
استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء انلبوي لطلب الغيث.
جواز االستصحاء -طلب الصحو وتوقف املطر -عند الرضر باملطر ،وخص بقاء املطر ىلع اآلاكم والظراب وبطون األودية ألنها أوفق للزراعة
والرِع.
ً
ً
َّ
جواز طلب ادلاعء ممن يظن فيهم الصالح واتلىق من األحياء احلاَضين ،وهذا اتلوسل اجلائز ،أما اتلوسل جباه أحد من املخلوقني ،حيا أو ميتا،
فهذا ال جيوز ،ألنه من وسائل الرشك
مرشوعية اإلحلاح يف ادلاعء.
جواز تكليم اخلطيب يوم اجلمعة للحاجة.
ظهور قدرة اهلل ابلاهرة يف إنزال املطر وإمساكه.
حكمة انليب صىل اهلل عليه وسلم بادلاعء بإمساك املطر عما فيه َضر دون ما ال َضر فيه.
ً
مرشوعية اخلطبة قائما.
مرشوعية االستسقاء يف اخلطبة.
ر
وحتري معىن اإلعطاء فيهما ،وقد أمجع العلماء ىلع رفعهما يف هذا املوقف.
رفع ايلدين يف ادلاعء ،ألن فيه معىن االفتقار،
آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكراماته ،ادلالة ىلع نبوته ،فقد استجيب داعؤه يف احلال ،يف جلب املطر ويف رفعه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .
تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل .1426
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري -طبعة دار الفكر -دمشق -األوىل .1381
صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.
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ً
أن رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الشهادة ،فقال« :هل ترى الشمس؟» قال :نعم ،قال« :فعىل
مثلها فاشهد ،أو دع»

احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنه -أن رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الشهادة ،فقال« :هل
َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
ترى الشمس؟» قال :نعم ،قال« :ف َعىل ِمث ِل َها فاش َهد ،أ ْو دع».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن املسلم إذا أراد أن يشهد فال بد أن تكون شهادته ىلع يقني ،كما تعلم الشمس باملشاهدة ،وهذا مصداق
ً
قوهل -تعاىل( :-إال من شهد باحلق وهم يعلمون) ،فمن لم يكن متيقنا بما سيشهد به لم حيل هل أن يشهد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > الشهادات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو نعيم يف احللية.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ٌ
ٌ
علم حصل بمشاهدة بصرية أو برص ،فيه العلم القاطع.
• الشهادة  :قول صادر عن ٍ

فوائد احلديث:

 .1الشهادة مشتقة من املشاهدة؛ فالشاهد خيُب عما شاهده ،ويه حجة رشعية تظهر احلق ،وبناء عليه :فالبد يف أدائها من العلم ايلقيين برؤية
ما شهد عليه ،أو سماعه :،فالرؤية :ختتص باألفعال؛ اكلقتل ،والغصب ،والرسقة.
 .2علم الشاهد باملشهود حيصل بأمرين :رؤية املشهود به وهذا يف األفعال.اثلاين السماع ،وهو نواعن :سماع من املشهود عليه ،أو سماع من جهة
االستفاضة.
 .3أنه ال جتوز الشهادة بغلبة الظن وإن قوي.
 .4تعظيم أمر الشهادة وأنه جيب اتلثبت فيها.

املصادر واملراجع:

 حلية األويلاء وطبقات األصفياء ،تأيلف أبو نعيم األصبهاين  -انلارش:دار السعادة  -جبوار حمافظة مرص 1394 ،ـه1974 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل 1427
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م.
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ً
ً
أن رجال من بين عدي قتل فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ديته اثين عرش ألفا

ً ْ َ َ ٍّ ُ َ َ َ َ
َ ُ
ج َعل انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -ديتَه
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رجال ِمن ب ِين ع ِدي ق ِتل ،ف
َْْ َ َ َ ًَْ
رش ألفا.
اثين ع

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
بأن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قدر دية رجل قتل من قبيلة بين عدي
هذا احلديث خيُب فيه ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
َّ
َّ
بالفضة ،وجعلها اثين عرش ألف درهم ،وحيمل هذا احلديث ىلع أن اجلاين لم يكن عنده إبل يف ذلك الوقت ،أو أن انل َّ
يب -

صىل اهلل عليه وسلم -صالح بني أهل القتيل واجلاين بذلك املبلغ ،فال خيالف هذا احلديث املتقرر من أن اإلبل يه األصل يف

باب ادليات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود والنسايئ والرتمذي وابن ماجه وادلاريم.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود
وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب.

معاين املفردات:

• ديته  :ر
ادليَة يه :املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها.

فوائد احلديث:

 .1أن ر
ادلية اثنا عرش ألف من الفضة لكن تقدم بأنه لعل اجلاين لم يكن عنده إبل ،أو أن هذا قيمة اإلبل يف ذاك الوقت.
 .2مرااعة احلاكم ألحوال العاقلة ،وهم عصبة الرجل اذلين يتحملون ادلية.
 .3اهتمام اإلسالم بصيانة ادلماء وحفظ انلفوس ،ولو اكن القتل من باب اخلطأ.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .
سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج)5 ،4
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
األوىل 1412 ،ه.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعةُ :
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
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أن رجال رىم امرأته ،وانتىف من ودلها يف زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرهما رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -فتالعنا ،كما قال اهلل تعاَل ،ثم قىض بالودل للمرأة ،وفرق بني املتالعنني

احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنها :-أن رجال اتهم امرأته بالزنا ،ونىف كون ودلها منه يف زمن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -فأمرهما رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فتالعنا ،كما قال اهلل تعاىل ،ثم قىض بالودل للمرأة،وفرق بني املتالعنني

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث يروي عبد اهلل بن عمر َ -ر َ
يض اهلل عنهما :-أن رجال قذف زوجته بالزنا ،وانتىف من ودلها ،وبرئ منه فكذبته
ُ
يف دعواه ولم ت ِق َّر ىلع نفسها.
فتالعنا ،بأن شهد الزوج باهلل -تعاىل -أربع مرات أنه صادق يف قذفها ،ولعن نفسه يف اخلامسة.

ثم شهدت الزوجة باهلل أربع مرات أنه اكذب ،ودعت ىلع نفسها بالغضب يف اخلامسة.
فلما َّ
تم اللعان بينهما ،فرق بينهما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فرقة دائمة ،وجعل الودل تابعا للمرأة ،منتسبا إيلها ،منقطعا
عن الرجل ،غري منسوب إيله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• رىم امرأته  :اتهمها بالزنا.
• وانتىف من ودلها  :احلمل اذلي لم تضعه ذلك الوقت.
• كما قال اهلل تعاىل  :يف كتابه" :واذلين يرمون أزواجهم" إىل قوهل" :واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني".
• قىض بالودل للمرأة  :حكم بأن الودل للمرأة ،ونفاه عن الزوج ،فال توارث بينهما ،وأما أمه فرتثه ويرث منها ما فرض اهلل هل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إذا تم اللعان ،انتىف الودل عن أبيه ،وصار منسوبا إىل أمه فقط.
الفرقة املؤبدة ادلائمة بني املتالعنني ،فال حتل هل بعد تمام اللعان حبال من األحوال.
األصل أن الودل للفراش ،فإذا حتقق الزوج أن الودل من غريه ،كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة :فيجب عليه نفيه ،واللعان عليه ،إن
كذبته .ئلال يلحقه نسبه ،فيفِض إىل أمور منكرة ،حيث يستحل من اإلرث وحلوق النسب ،واالختالط باملحارم ،وغري ذلك ،وهو أجنيب
عنهم.
األحسن يف راعية النساء اتلوسط ،فال يكرث الرجل من الوساوس اليت لم تنب ىلع قرائن ،وال حيجبها عما هو متعارف ومألوف بني انلاس
املحافظني مادام لم ير ريبة ،وال يرتكها مهملة ،تذهب حني شاءت ،وتكلم من شاءت ،فهذا هو اتلفريط.
أنه ال يشرتط يف نيف احلمل ترصيح الرجل بأنها ودلت من زنا وال أنه استُبأها حبيضة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه. -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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أن رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد وضع رجله يف الغرز :أي اجلهاد أفضل؟ قال :لكمة حق عند
سلطان جائر

ُ ً
َ
رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد وضع
احلديث :عن طارق بن شهاب ابلجيل األمحيس -ريض اهلل عنه -أن
َ
الغ ْرز :أَ ُّي اجلهاد أفضل؟ قالَ « :لك َم ُة َح ًّق عند ُس َ
لطان َجائِ ٍر».
ِرجله يف
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد تهيأ للسفر :أي اجلهاد أكرث ثوابا؟ فأخُبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أفضل
اجلهاد ،وهو أن يأمر سلطانًا ً
ً
مقترصا ىلع القتال للكفار ،بل هل مراتب،
ظالما باملعروف ،أو أن ينهاه عن املنكر ،فاجلهاد ليس
واملذكور أكرثها ثوابًا؛ ألنه مظنة القتل أو احلبس بسبب جور السلطان ،ولقلة من يتصدى ذللك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أقسام اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -الفَت  -ابليعة واإلمامة.
راوي احلديث :طارق بن شهاب ابلجيل األمحيس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
وهو راكب اجلمل إذا اكن من جَل أو خشب ،وقيل :ال خيتص جبَل وخشب .واملراد :أنه أراد السفر.
• الغ ْر ُز :
َ
• أي اجل َهاد أ َ
فضل؟ِ  :أي :أكرث ثوابا.
ِ ِ
• ُسلْ َطان َ
جائِر  :رئيس ظالم.
ٍ
اجل َها ِد  :بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اجلهاد مراتب.
األمر باملعروف وانليه عن املنكر من اجلهاد.
نصح احلاكم من أعظم اجلهاد.
جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر ،وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة؛ لعله يتذكر أو خيىش،
ً
ظاهرا.
واألصل أن يكون ذلك رسا إال إذا تعذر أو اكن املنكر
إنما اكن ذلك أفضل اجلهاد؛ ألنه يدل ىلع كمال يقني فاعله ،وقوة إيمانه ،حيث تكلم باحلق عند هذا السلطان اجلائر ،ولم خيف من بطشه
بل باع نفسه وقدم أمر اهلل وحقه ىلع حق نفسه ،ويف هذا خماطرة أشد من خماطرة املقاتل يف ساحة املعركة.
ُّ
الرتفق بانلصح.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،هـ.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه.
املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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أن رجلني اختصما إَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف دابة ليس لواحد منهما بينة فقىض بها بينهما
نصفني

ْ
رٌَ َ َ َ
اختَ َص َما إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف َدابَّة ليس ل َو َ
اح ٍد منهما بَينة فقىض
احلديث :عن أيب موىس «أن رجلني
ِ
ٍ
ْ َ
ََ
ني».
بها بينهما نِصف ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن رجلني اختصما وتداعيا ىلع دابة لك واحد منهما يدِع ملكه هلا ،إال أنه ليست ألحدهما بينة ىلع ملكها،
ً
فليس هلما شهود وال غريهم ،فاستويا يف ادلعوى ،فجعلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بينهما مناصفة ،وذلك الستوائهما يف
امللك بايلد ،فإما أن يذحبوها ويقتسموا حلمها ،وإما أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها ،وإما أن يستعملها األول يف نصف زمن معني

كيوم أو أسبوع أو شهر ،ويستعملها اآلخر يف انلصف اثلاين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليرنات
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ
• ِيف دابَّ ٍة  :أي :ملكها بأن ادىع لك منهما أنها ملكه.
• ليس لواحد منهما بينة  :أي :ليست ألحدهما بينة مرحجة ىلع األخرى؛ ألن الشهادتني ملا تعارضتا تساقطتا ،فصارا كمن ال بينة هلما ،أو
ألنهما ليس هلما شهود وال غريهم من ابلينات.
• فقىض بها بينهما نصفني  :أي :قسمها بينهما نصفني.

فوائد احلديث:

ً
ٌ
 .1استدل الفقهاء بهذا احلديث ىلع أنه إذا ادىع اثنان عينا كبعري أو شاة وحنوهما ،وليس لواحد منهما بينة فإن العني بينهما وذلك الستوائهما
يف امللك بايلد.
 .2إن اكنت العني بيد أحدهما ،وليس دلى املدِع بينة ،فيه لصاحب ايلد بيمينه ،فإن اكن دلى لك واحد منهما بينة أنها هل فيف املسألة قوالن
ألهل العلم ،واجلمهور ىلع تقديم بينة ادلاخل وهو من اكنت العني بيده.
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املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان -طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل1427
ْ
ر
 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث الس ِجستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة  -مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية– 1406 ،1986
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م
َ َّ
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب -املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيعالطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن حممد أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي ،دار الفكر ،بريوت الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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أن رجلني اختصما إَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ناقة ،فقال لك واحد منهما نتجت هذه انلاقة عندي
وأقام بينة ،فقىض بها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لذلي يه يف يده

ُّ
َّ َ ُ َ
َ
ُ ْ
َْ َ
واح ٍد ِمنهما ن ِت َجت هذه
احلديث :عن جابر ،أن رجلني اختصما إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف ناقِة  ،فقال لك ِ
َّ َ
ََ ر ََ َ
انلاقة ِعندي وأقام بَينة فقىض ِبها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لِذلي ِيه ِيف يَ ِده.
درجة احلديث :ضعفه احلافظ ابن حجر يف ابللوغ عقب خترجيه.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
َّ
داخال ،واآلخر َّ
فاذلي يه يف يده َّ
يسىم
يسىم
دل احلديث ىلع أن العني املتنازع عليها إذا اكنت يف يد أحدهما دون اآلخر،
ٌ
ْ
ً ْ
بينة ىلع َّ
وإن لم يكن هل بينة ،فإنَّه حيلف هل َّ
ادلاخل ىلع صفة
صحة دعواه ،استحقها وأخذها،
خارجا ،فإن اكن دلى اخلارج
ُّ
َّ ْ
ً َّ
دعواه ،وتكون العني َّ
لَلاخل؛ ل َّ
واحد منهما بينة أنها هل -كما يف هذا احلديث -فإنها تكون
أما إن أقام لك
قوة يده عليها،
ٍ
َُ ر َ ٌ
َّ
حة .
لَلاخل ،وهو صاحب ايلد ،ألن ايلد مرج

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليرنات
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ناقة  :يه األنىث من اإلبل.
َ َ
ج ْ
• نُت َ
يل أمرها َّ
ت  :نتج َّ
الراِع انلَّاقة ينتجها نتجاًَ :و َ
حىت وضعت َو َدلها.
ِ
ِ
فوائد احلديث:

للشهادة املوافقة هلا.
 .1احلديث ديلل ىلع أن ايلد مرجحة
َ َّ
َّ
 .2أن صاحب العني عنده زيادة ىلع بينته؛ ألن يده ىلع العني.
 .3أن العني ُ
الم َ
تنازع عليها إن لم تكن يف يد واحد منهما ،فأقام لك واحد منهما بينة أن العني هل فيه بينهما.

املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين املؤلف :أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ه
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1هَ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه
يح
ِ
 سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديثَ
ُ
غريب ،حتقيق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه.
 -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اشَتى من يهودي طعاما ،ورهنه دراع من حديد
احلديث :عن اعئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم اشرتى من يهودي طعاما،
ورهنه ِد ْر ًاع من حديد.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

اشرتى انليب صىل اهلل عليه وسلم من يهودي طعاما من شعري ،ورهنه ما هو حمتاج إيله للجهاد يف سبيل اهلل ،وإعالء لكمته،
وهو درعه اذلي يلبسه يف احلروب ،وقاية -بعد اهلل تعاىل -من سالح العدو ،وكيدهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الرهن
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• يهودي  :نسبة إىل يهود ،واسم هذا ايلهودي أبو الشحم.
• رهنه  :من الرهن،وهو جعل عني هلا قيمة عند من يطالب بادلين فإذا تعذر سداد ادلين يبيعها ويأخذ حقه.
• دراع  :بكرس ادلال :آلة يتىق بها السالح.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

ً
جواز الرهن مع ثبوته يف الكتاب العزيز أيضا.
جواز معاملة الكفار ،وأنها ليست من الركون إيلهم املنيه عنه .قال الصنعاين  :وهو معلوم من ادلين َضورة ،فإنه صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه
ً
عرشا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب ويزنلون أسواقهم.
أقاموا بمكة ثالث عرشة سنة يعاملون املرشكني ،وأقام يف املدينة
جواز معاملة َم ْن أكرث ماهل حرام ،ما لم يعلم أن عني املتعامل به حرام.
ً
ليس يف احلديث ديلل ىلع جواز بيع السالح ىلع الكفار ،ألن ادلرع ليس من السالح وألن الرهن ليس بيعا أيضا ،وألن اذلي رهن عنده
ُْ َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم درعه ،يف حساب املستأمنني اذلين حتت احلماية واحلراسة ،فال خيىش منهم سطوة أو خيانة .فإن إاعنة الكفار
واألعداء باألسلحة ،حمرمة وخيانة كُبى.
ً
َ
َ
َ
ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم من الزهد ،رغبة فيما عند اهلل وكرما ،فال يدع ماال يقر عنده.
ً
ً
تسمية الشعري بالطعام ،خالفا ملن قرص التسمية ىلع احلنطة فقد ثبت من بعض الطرق ،أنه عرشون أو ثالثون صااع من شعري.
جواز الرهن يف احلرض.
جواز الرشاء باثلمن املؤخر قبل قبضه ،ألن الرهن إنما حيتاج إيله حيث ال يتأىت اإلقباض يف احلال اغبلا.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أَت مىن ،فأَت اجلمرة فرماها ،ثم أَت مزنهل بمىن وَنر ،ثم قال للحالق:
خذ ،وأشار إَل جانبه األيمن ،ثم األيَّس ،ثم جعل يعطيه انلاس

ْ َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أىت ِم َىن ،فأىت اجلَم َرة فرماها ،ثم
ُ ْ
َ
انلاس.
أىت مزنهل ب ِم َىن وحنر ،ثم قال للحالق« :خذ» وأشار إىل جانبه األيمن ،ثم األيرس ،ثم جعل يعطيه
ْ َ
َّ ُ
ُ َ ُ
ويف رواية :ملا رىم اجلَم َرة ،وحنر ن ُسكه وحلق ،ناول احلالق ِشقه األيمن فحلقه ،ثم داع أبا طلحة األنصاري -ريض اهلل
ر َ َ
ْ
ْ ُْ
األي ْ َ َ
رس ،فقال« :اح ِل ْق» ،فحلقه فأعطاه أبا طلحة ،فقال« :اق ِسمه بني انلاس».
عنه -فأعطاه إياه ،ثم ناوهل الشق

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع إىل مىن يوم العيد رىم اجلمرة ،ثم ذهب إىل مزنهل وحنر هديه ،ثم داع
َّ
َّ
َّ
ر
بالشق األيمن ،ثم داع أبا طلحة -ريض اهلل
باحلالق فحلق رأسه؛ وأشار -صىل اهلل عليه وسلم -إىل الشق األيمن فبدأ احلالق
عنه األنصاري -وأعطاه شعر الشق األيمن لكه ،ثم حلق بقية الرأس ،وداع أبا طلحة وأعطاه إياه ،وقال" :اقسمه بني انلاس"
فقسمه ،فمن انلاس من ناهل شعرة واحدة ،ومنهم من ناهل شعرتان ،ومنهم من ناهل أكرث حسب ما تيرس؛ وذلك ألجل اتلُبك

بهذا الشعر الكريم؛ شعر انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
وهذا جائز وخاص بآثاره -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلج.
الفضائل.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم بروايتيه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ِم ًىن  :ماكن قريب من مكة ضمن حدود احلرم ،يقيم فيه احلجاج أيام الترشيق ،سيم بذلك؛ ملا يُمىن فيه من ادلماء ،ومعىن يمىن يسيل.
اجل َ َ
مرة  :يه يف األصل :احلصاة ،ويسىم املاكن اذلي يرىم فيه احلصيات السبع :مجرة.
ُ
خذ  :أي :خذ الرأس حللقه.
َّ
ِشقه  :جانبه.
ُ َ ُ
ن ُسكه  :هديه اذلي ساقه معه -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجته.

.1
.2
.3
.4
.5

استحباب ابلدء بيمني املحلوق ،وهوشق الرأس األيمن.
جواز اتلُبك بآثار الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حدود ما أذن به.
ً
جواز ختصيص بعض انلاس باخلري دون غريهم؛ لكونهم أهال ذللك ،وذللك داع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أبا طلحة األنصاري -ريض
اهلل عنه وأرضاه ،-وأعطاه شعره ،وأمره أن يقسمه بني انلاس.
فضيلة أيب طلحة ،وهو زوج أم سليم ،وهو اذلي حفر قُب انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
توزيع شعره -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع انلاس؛ يلكون بركة باقية عند انلاس بعد موته.

245

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أعتق صفية ،وجعل عتقها صداقها

َ َ
َْ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أعتق صفية ،وجعل ِعتق َها َصداق َها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكنت صفية بنت ُحيي -وهو أحد زعماء بىن انلضري -زوجة كنانة بن أيب احلقيق ،فقتل يوم خيُب ،وفتح انليب -صىل اهلل عليه
ْ َ
وسلم -خيُب ،وصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمني ،ومنهم صفية ،ووقعت يف نصيب ِدحية بن خليفة اللكيب -ريض اهلل
ً
عنه ،-فعوضه عنها غريها واصطفاها نلفسه ،جُبا خلاطرها ،ورمحة بها لعزها اذلاهب.
ُ
ر
ومن كرمه إنه لم يكتف باتلمتع بها أمة ذيللة ،بل رفع شأنها ،بإنقاذها من ذل الرق ،وجعلها إحدى أمهات املؤمنني،
ألنه أعتقها ،وتزوجها ،وجعل عتقها صداقها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• وجعل عتقها صداقها  :جعل مهرها العتق واحلرية ،ولم يستمتع بها ىلع أنها أمة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
جواز عتق الرجل أمته ،وجعل عتقها صداقا هلا ،و تكون زوجته.
أنه ال يشرتط ذللك إذنها وال شهود ،وال ويل ،كما ال يشرتط اتلقيد بلفظ اإلنكاح ،وال الزتويج.
فيه ديلل ىلع جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية.
استحباب عتق األمة وتزوجها  ،وقد رصح بذلك حديث" :من أعتق جاريته ثم تزوجها اكن هل أجران"رواه أبوداود وصححه األبلاين.
يف مثل هذه القصة يف زواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما يدل ىلع كمال رأفته وشفقته.
لم جيعل الرشع حدا ألكرث الصداق وال ألقله ،إال أنه يستحب ختفيفه لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أعظم النساء بركة ،أيرسهن مؤنة".

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم عن الغالم شاتان ماكفئتان ،وعن اجلارية شاة

ْ
ُ
ُ
الغ َال َشاتَ ُ َ َ َ
اجلَ
ار َي ِة
ان ،وعن
احلديث :عن اعئشة «أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن ي َع َّق عن
مِ
ان ماكفِئت ِ
ِ
ِ
َ ٌ
شاة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن يعقوا -أي يذحبوا عند الوالدة -عن
السن والك َُب ر
املولود اذلكر شاتان متشابهتان يف ر
والسمن واجلودة ،وكذلك أمرهم أن يعقوا عن املولودة األنىث شاة واحدة.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود > العقيقة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• الغالم  :بضم الغني ،وفتح الالم وختفيفها ،هو من الوالدة َّ
ابللوغ ،وبعد ابللوغ إن سيم به ،فهو جماز باعتبار ما اكن.
حىت
َُ
َُْ
• شاتان  :تثنية شاة :ويه الواحدة من الضأن واملعز ،يقال لذلكر واألنىث ،واجلمع شاء وشياه.
َّ
َّ
مسنة ،ويكونان َّ
ر
مما
السن واإلجزاء ،فال تكون إحداهما مسنة ،واألخرى غري
• ماكفئتان  :بكرس الفاء ،وبعدها همزة ،أي :متساويتان يف
جيزىء يف األضحية.
ر
َّ
الفتية من النساء ،واملراد هنا :الطفلة من النساء.
• اجلارية :

فوائد احلديث:

 .1يف احلديث ديلل ىلع أن العقيقة مرشوعة يف حق اذلكر واألنىث.
َّ
ٌ
 .2فيه أن عقيقة الغالم شاتان ،وعقيقة اجلارية شاة واحدة.
ْ
 .3فيه استحباب أن تكون الشاتان اللتان يعق بهما عن الغالم متاكفئتني متشابهتني يف السن والسمنة ،فال تكون إحداهما أكُب من األخرى
ْ
ً
وحجم واحد.
واحد،
بلون
ٍ
ٍ
كثريا ،وأن تكونا ٍ

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية،  1395ـه 1975 -م
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَلَ َغ ُه أن بين عمرو بن عوف اكن بينهم َ ٌّ
َش ،فخرج رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -يصلح بينهم يف أناس معه

ََُ
احلديث :عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَلغه أن بين عمرو بن
رش ،فخرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصلح بينهم يف أناس معهُ ،
عوف اكن بينهم َ ٌّ
فح ِبس رسول اهلل -صىل اهلل
َ
انت الصالة ،فجاء بالل إىل أيب بكر -ريض اهلل عنهما ،-فقال :يا أبا بكر ،إن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -وح ِ
َ
عليه وسلم -قد ُحبس َ
وحانت الصالة فهل لك أن ت ُؤ َّم انلاس؟ قال :نعم ،إن ِشئت ،فأقام بالل الصالة ،وتقدم أبو بكر
ِ
ر
فكُب َّ
َّ
وكُب انلاس ،وجاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يميش يف الصفوف حىت قام يف الصف ،فأخذ انلاس يف
اتل َف َ
اتل ْصفيق ،واكن أبو بكر -ريض اهلل عنه -ال يَلْتَف ُ
ت يف الصالة ،فلما أكرث انلاس يف َّ
َّ
اتل ْصفيق ْ َ
ت ،فإذا رسول اهلل -
ِ
ِ
ِ
صىل اهلل عليه وسلم -فأشار إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فرفع أبو بكر -ريض اهلل عنه -يَ َد ُه فحمد اهلل،
ََْ
ورجع القهق َرى وراءه حىت قام يف الصف ،فتقدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فصىل للناس ،فلما فرغ أقبل ىلع
َ
َ
انلاس ،فقال« :أيها انلاس ،ما لكم حني نابكم يشء يف الصالة أخذتم يف اتلصفيق؟! إنما اتلصفيق للنساء .من نابه
اتل َف َ
يشء يف صالته فليَ ُقل :سبحان اهلل ،فإنه ال يسمعه أحد حني يقول :سبحان اهلل ،إال َ
ت ،يا أبا بكر :ما َمنَ َعك أن
ُ
أرش ُ
تصيل بانلاس حني َ ْ
ت إيلك؟» ،فقال أبو بكر :ما اكن ينبيغ البن أيب قحافة أن يصيل بانلاس بني يدي رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بلغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن بين عمرو بن عوف اكن بينهم خالف ،حىت وصل إىل االقتتال ،فخرج رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -ومعه بعض أصحابه ،فتأخر عندهم ودخل وقت الصالة :ويه صالة العرص ،كما رصح به ابلخاري يف

روايته ولفظه "فلما حرضت صالة العرص أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم" ثم جاء بالل إىل أيب بكر -ريض اهلل عنه -فقال:
يا أبا بكر إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قد ُح ِب َس وحانت الصالة فهل لك أن تؤم انلاس؟ قال" :نعم إن شئت" ،فأقام
بالل وتقدم أبو بكر فكُب وكُب انلاس ،ثم جاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يميش يف الصفوف ،زاد ابلخاري يف رواية:
ً
"يشقها شقا" حىت قام يف الصف األول ،كما يف رواية مسلم" :فخرق الصفوف حىت قام عند الصف املقدم" ،وملا علم انلاس
بوجود انليب -صىل اهلل عليه وسلم -معهم أخذوا يف اتلصفيق؛ ملحبتهم الصالة خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأبو
بكر ريض عنه سمع تصفيقهم لكن لم يدر ما السبب ،واكن -ريض اهلل عنه -ال يلتفت لعلمه بانليه عن االتلفات يف
الصالة وأنه خلسة من الشيطان خيتلسها من صالة العبد كما جاء ذلك عند الرتمذي وغريه ،لكن ملا أكرث انلاس يف

اتلصفيق اتلفت -ريض اهلل عنه -فرأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قد حرض إىل الصالة فأشار إيله -عليه الصالة

والسالم -بابلقاء ىلع ما هو عليه من إمامة انلاس كما يف رواية للبخاري" :فأشار إيله أن امكث ماكنك" فرفع أبو بكر يده

ومحد اهلل تعاىل ،ىلع ما رآه من تعامل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -معه ،ثم رجع يميش خطوات إىل اخللف حىت قام يف صف
املأمومني فتقدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فصىل بانلاس ً
إماما ،فلما فرغ -عليه الصالة والسالم -من صالته أقبل
َ
ىلع انلاس بوجهه ،وقال" :يا أيها انلاس ،ما لكم حني نابكم يشء يف الصالة أخذتم يف اتلصفيق؟ إنما اتلصفيق للنساء" ثم
ُ
بني هلم ما يسن هلم فعله فيما إذا نابهم يشء يف الصالة ،فقال( :من نابه يشء يف صالته فليَقل :سبحان اهلل ،فإنه ال يسمعه
أحد حني يقول :سبحان اهلل ،إال َ
اتلفت).
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ثم قال( :يا أبا بكر :ما منعك أن تصيل بانلاس حني أرشت إيلك؟) ،فقال أبو بكر :ما اكن ينبيغ البن أيب قحافة أن يصيل

بانلاس بني يدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا من حبه وتعظيمه وإجالهل -ريض اهلل عنه -لرسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االستخالف.
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َ ٌّ
رش  :قتال.
• َحانت الصالة  :دخل حينها وهو وقتها ،ويه صالة العرص ،كما يف صحيح ابلخاري.
ََْ
• القهق َرى  :يميش إىل خلفه.
َ ُ
• نابَكم  :أصابكم.
• ابن أيب قحافة  :أبو قحافة اسمه عثمان وهو وادل أيب بكر.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

املسارعة إىل اإلصالح بني انلاس حلسم مادة القطيعة بينهم ،وتوجه اإلمام بنفسه إىل بعض رعيته ذللك.
وجوب قيام اإلمام ىلع مصالح الرعية ،وحتسس أوضاعهم واإلرشاف عليها بنفسه.
جواز الصالة الواحدة بإمامني أحدهما بعد اآلخر.
جواز التسبيح يف الصالة ملا ينوب املصيل أو غريه.
جواز االتلفات يف الصالة للحاجة.
جواز احلراكت إذا لم تكرث ،وخماطبة املصيل باإلشارة أوىل من خماطبته بالعبارة.
فضل أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-وأن املسلمني اكنوا يعرفون هل فضله يف حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز إمامة املفضول للفاضل ،وهلذا قال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر -ريض اهلل عنه( :-ما منعك أن تصيل بانلاس حني أرشت
إيلك؟).
جواز تأخري الصالة عن أول وقتها.
ً
مأموما.
جواز حتول اإلمام
السنة فيما إذا ناب اإلمام يشء يف صالته ،أن يسبح الرجال وتصفق النساء.
أن إقامة الصالة من اختصاص املؤذن حال غياب اإلمام.
امليش بني الصفوف ال يقطع الصالة.
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع الصالة خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
أن االتلفات ال يبطل الصالة ،إذا اكن حلاجة.
تعظيم وتوقري أيب بكر -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز رفع ايلدين عند احلمد واثلناء ىلع اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش  1418:ـه1997 -م.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)6973( :

250

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حالل

ْ َ
َّ َ ْ
ر
األصم قال :حدثتين َميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
احلديث :عن يَ ِزيد بن
َ
َ
َ َ َّ
ابن عباس».
وسلم -تزوجها وهو حالل» ،قال« :واكنت خاليت ،وخالة ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر يزيد بن األصم أن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها -أخُبته أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها
ً
حمرما حبج أو عمرة ،ثم ذكر قرابته بميمونة -ريض اهلل عنها -وأنها اكنت
وهو متحلل من إحرامه ،فلم يكن أثناء زواجه بها

ً
حمرما كما قال ابن
خاتله ،كما اكنت خالة ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-مما يدل ىلع قربه من صاحبة القصة ،وأنه لم يكن

عباس.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• حالل  :غري حمرم حبج أو عمرة.
فوائد احلديث:

َّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن حمرما أثناء زواجه بميمونة -ريض اهلل عنها ،-وما ذكرته -ريض اهلل عنها -مقدم ىلع ما ذكره ابن
عباس -ريض اهلل عنهما -يف الصحيحني من أنه -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حمرم؛ ألنها صاحبة القصة.
 .2أن اإلحرام من موانع انلاكح ،فال يصح نكاح حمرم حبج أو عمرة ،كما رصحت به األحاديث األخرى.
 .3أن ميمونة -ريض اهلل عنها -اكنت خالة يزيد بن األصم ،كما اكنت خالة ابن عباس -ريض اهلل عنهما.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 ُ -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه1431 -هـ.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ فمضمض ،ثم استنْث ،ثم غسل وجهه ثالثا ،ويده ايلمىن ثالثا
واألخرى ثالثا ،ومسح برأسه بماء غري فضل يده ،وغسل رجليه حىت أنقاهما

ْ ُ
َ ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -يَذكر أنه« :رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ف َمض َمض،
َ ْ
ْ َْ
ََ
ْ
استَنْ َ َ
ويده ايلُمىن ثالثا واألخرى ثالثا ،ومسح برأسه بماء غري فض ِل يَ ِدهِ ،وغسل رجليه حىت
رث ،ثم غسل وجهه ثالثا،
ثم
َْ ُ
أنقاهما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -عن كيفية وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخُب أنه توضأ ،فأدخل املاء يف فمه ثم
أداره ثم جمه ،ثم أدخل املاء يف أنفه وأخرجه ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ،ثم غسل يده ايلمىن إىل املرفق ثالث مرات ،ثم

اليرسى إىل املرفق ثالث مرات ،ثم مسح رأسه بماء جديد ،ثم غسل رجليه إىل الكعبني حىت أزال الوسخ عنهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أنقاهما  :أي أزال الوسخ عنهما.
ْ
• فمضمض  :املضمضة :أن جيعل املاء يف فمه ،ثم يديره يف فمه ،ثم يمجه.
• استنرث  :االستنثار :إخراج ما يف األنف من خماط وغريه باملاء.
• غري فضل يديه  :غري املاء املتبيق يف يده.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

بيان صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
استحباب تكرار غسل الوجه وايلدين ثالثا.
أخذ ماء جديد ملسح الرأس.
أن فرض الرأس املسح ،أما غسله فغري مرشوع.
استحباب مسح الرأس مرة واحدة؛ ألنه لو اكن ثالثا ملا أغفل عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -بيان ذلك.
ديلل اتليسري ىلع امللكفني ،حيث اكن فرض الرأس املسح ال الغسل ولو لكفوا الغسل لكن يف ذلك حرج ومشقة ،وقد قال تعاىل( :وما جعل
عليكم يف ادلين من حرج) [احلج.]78:
أن املرشوع غسل القدمني يف الوضوء ال مسحهما ،إال إن سرتهما خبف وحنوه ُّ
فالسنة مسحهما.
َ
استحباب املبالغة يف إنقاء القدمني؛ ألن القدمني ُعرضة لألوساخ ،فاستحب املبالغة يف غسلهما ،برشط عدم الزيادة ىلع ثالث مرات؛ للنيه
عن ذلك.

املصادر واملراجع:

املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة -
1404ه.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،نرش :مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
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َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حج ىلع َرحل واكنت زاملته

َّ
ْ
َ ُ
ْ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ح َّج ىلع َرح ٍل واكنت َزا ِملتَه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
انليب -عليه الصالة والسالم -ىلع ظهر ابلعري من غري حممل وهو اليشء اذلي يوضع ىلع ابلعري ،ولم يكن هل ٌ
ُّ
بعري آخر
حج
ٍ
َُُ
جيعله معه ىلع هذا ابلعري،مما يدل ىلع زهده وتقلله من ادلنيا -عليه السالم ،-واحلديث ال
حيمل عليه طعامه ومتاعه ،بل
يَ ُد ُّل ىلع حتريم ركوب ادلواب املرحية والفاخرة يف احلج ،وإن اكن اتلقلُّ ُل من الرفاهية واتلنعم يف احلج هو األفضل اقتداءً
برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد  -شمائل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُّ
ُ َُ ٌََ
ْ
يشء يُ َ
ٌ
وض ُع عليه.
مجل ليس عليه
• َرح ٍل  :ما يُوضع ىلع ابلعري للركوب ،واملقصود هنا
َ َ َ ُ َّ َ ُ
ُ َُ
ُ
ُ
• زا ِملته  :الزا ِملة ابلعري اذلي حيمل عليه الطعام واملتاع.

فوائد احلديث:

 .1تَ َو ُ
ر
انليب -عليه الصالة والسالم -وتقلله من ادلنيا وزهده فيها.
اض ُع
 .2هدي انليب -عليه الصالة والسالم -يف أداء العبادات ،ومن ذلك احلج.
َ َ ُ ُّ ُ
الركوب يف احلج.
 .3جواز

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه.
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ً
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حارص أهل الطائف ،ونصب عليهم املنجنيق سبعة عرش يوما

َ َ
أهل الطائف ،ونَ َص َ
ب عليهم
احلديث :عن أيب عبيدة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حارص
ً
َ
المنْ َ
َ
َ
عرش يوما.
ج ِنيق سبعة

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

خيُب أبو عبيدة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بعدما فرغ من غزوة حنني ،حارص أهل
ثقيف اذلين يقطنون الطائف ،وقد استَ ْعىص ُ
حصن ،وطال حصارهم ىلع املسلمني ،فأشار عليه بعض
أمرهم ،ألنهم يف داخل
ٍ
ً
الصحابة أن يستعمل املنجنيق لرضب ِحصنهم ،وقد مكث املسلمون سبعة عرش يوما ،ويف روايات أنهم مكثوا أكرث من ذلك،
لكنهم لم يتمكنوا من اقتحامها فانرصفوا عنها.

وال شك أن استعمال املنجنيق لرضب العدو يقع بسببه قتل َمن ال يُقصد قتلهم :من النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب
َّ
الصوامع واألديرة وحنوهم ،وهذا جائز ألنه من باب ارتكاب أخف املفسدتني ،فإن قتل النساء ،واألطفال وحنوهم مفسدة،
وتعطيل اجلهاد يف سبيل اهلل مفسدة أكُب منه ،فارتكبت اخلفيفة منهما ،وألن ذلك حيصل ً
تبعا وليس بالقصد األصيل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو عبيدة اعمر بن اجلراح -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابليهيق.
مصدر منت احلديث :السنن الكُبى للبيهيق.

معاين املفردات:
َ
حارص  :أي :أحاط بهم من مجيع اجلهات يلحبسهم عن اخلروج ،ويلمنع عنهم اإلمداد.
•
َ
• أهل الطائف  :أي :بالد ثقيف.
ب  :رفع َّ
• نَ َص َ
ووجه.
المنْ َ
• َ
ج ِنيق  :هو آلة للحرب تقذف بها احلجارة ىلع احلصون ،فتهدمها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

جواز َضب الكفار باملنجنيق ،ولو اكن يقتل َ
غري املقاتِلني.
َّ
أن َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رىم أهل الطائف باملنجنيق ،ومثله باجلواز غريه من املدافع ،والصواريخ وغريها.
جواز ريم الكفار بما يعم إتالف ذريتهم ،ونسائهم معهم ،كأن يُ َّ
بيتون وهم اغرون ،أو يترتس مقاتلتهم بأطفاهلم ،ونسائهم.
َّ
العمل بالقاعدة الرشعية" :ارتكاب أخف املفسدتني" فإن قتل النساء ،واألطفال وحنوهم مفسدة ،وتعطيل اجلهاد يف سبيل اهلل مفسدة أكُب
منه ،فارتكبت اخلفيفة منهما.
أنه ال ينبيغ نلا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من ال جتوز إصابته.

املصادر واملراجع:

 السنن الكُبى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلاثلة 1424 ،ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
يح
ِ
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي ،دار الفكر ،بريوت الطبعة :األوىل1422 ،ه. معجم اللغة العربية املعارصة ،املؤلف :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،ه. اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري ،املؤلف :أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن حجر العسقالين ،انلارش :دار الكتب العلمية،الطبعة :الطبعة األوىل  1419ـه1989 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج إَل قتىل أحد ،فصىل عليهم بعد ثمان سنني اكملودع لألحياء
واألموات

احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج إىل قتىل أحد ،فصىل عليهم
َ
ُ ر
اكلم َود ِع لألحياء واألموات ،ثم طلع إىل املنُب ،فقال« :إين بني أيديكم ف َرط ٌوأنا شهيد عليكم وإن
بعد ثمان سنني
َ
ُ
َ ْ َ ُ ُ َْ ُ
مو ِعدكم احلوض ،وإين ألنظر إيله من مقايم هذا ،أال وإين لست أخىش عليكم أن ترشكوا ،ولكن أخىش عليكم
ََ ُ
ََ َ َ
ادلنيا أن تناف ُسوها» قال :فاكنت آخر نظرة نظ ْرتها إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
َْ
ْ
ويف رواية« :ولكين أخىش عليكم ادلنيا أن تنافسوا فيها ،وتقتَ ِتلوا فتَه ِلكوا كما هلك من اكن قبلكم» .قال عقبة:
فاكن آخر ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنُب.
ُ
َ
َ َ
ويف رواية قال« :إين َف َر ٌط لكم وأنا شهيد عليكم وإين واهلل ألنظر إىل حويض اآلن ،وإين أ ْعط ُ
يح خ َزائِ ِن
يت َمفا ِت
ِ
ََ َ
األرض ،أو َم َفات َ
ُ
يح األرض ،وإين واهلل ما أخاف عليكم أن ترشكوا بعدي ،ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أحد فداع للشهداء هناك ،واكن هذا بعد ثمان سنني من الغزوة ،ثم صعد املنُب -

صىل اهلل عليه وسلم -وخطب انلاس اكملودع هلم ،وأخُب أنه يرى حوضه وأنه سيسبقهم إيله ،وأنه شهيد عليهم ،وأخُب أن

أمته ستملك خزائن األرض ،وأخُب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ال خيىش ىلع أمته الرشك ،ولكنه خيش شيئا آخر انلاس أرسع
إيله وهو أن تفتح ادلنيا ىلع األمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم.

يقول عقبة -ريض اهلل عنه :-واكنت تلك املرة آخر مرة رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنُب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فرط  :سابق لكم.
• ُتنافسوها  :اتلنافس :الرغبة يف اليشء وحمبة االنفراد به واملبالغة فيه.
• أحد  :اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد قرب املدينة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بيان بعض معجزات رسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث اعين حوضه الرشيف من مقامه يف ادلنيا.
اتلنافس ىلع زهرة احلياة ادلنيا مرض بادلين مفرق للشمل.
بشارة بدوام اإلسالم وثبات اغلب املسلمني عليه.
جواز توديع من شعر بقرب أجله إلخوانه وأصحابه.
إثبات حوض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املورد وأنه موجود.
استحباب زيارة القبور وادلاعء ألهلها؛ فإنها تذكرة باآلخرة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش.1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب ِد ِ ِ
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ِ
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال يصِّل خلف الصف وحده ،فأمره أن يعيد الصالة

ر
ْ
احلديث :عن وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهين -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َر ُجال يصيل خلف
ْ
وح َدهَ ،
َّ
فأم َره أن يُ ِعيد الصالة.
الصف

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

بعد أن انرصف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من صالته نظر ،فإذا برجل يصيل خلف الصف وحده ،فأمره أن يعيد
ُ
الصالة اليت صالها خلف َّ
الصف من أوهلا ،وهذا رصيح؛ بأن صالة املنفرد خلف الصف ال تصح؛ ألنه أمر باإلاعدة وال يُأمر

باإلاعدة ىلع أمر مندوب إيله ،وما ورد يف حديث أيب بكرة -ريض اهلل عنه -من أنه ركع دون الصف ثم دخل يف الصف فال

ينايف ما هنا ألنه لم يصل منفردا؛ ألنه أدرك الركوع مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكونه أدى تكبرية اإلحرام وجزء من
الركوع منفردا ال يعين أنه صىل منفردا ،خبالف من صىل ركعة ،فأكرث فهذا اذلي يتحقق فيه االنفراد وسواء اكن َّ
الصف
مكتمال أو غري مكتمل ،وعليه فمن َ
وجد يف الصف فُرجة يمكنه ادلخول فيها ،فال حيل هل أن يقف وحده خلف َّ
الصف ،فإن
فعل لم تصح صالته ،وإن لم جيد ُفرجة يف َّ
الصف ،وقف خلف الصف وحده وال يرتك اجلماعة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
ْ
راوي احلديث :وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:
• ال يوجد -- :
فوائد احلديث:

الصف ،سواء اكن َّ
المنفرد خلف َّ
 .1عدم صحة صالة ُ
الصف مكتمال أو غري مكتمل.
 .2أنه ال يُرشع أن َجيُر ً
أحدا من َّ
الصف يلدخل معه ،ولو اكن مرشواع َبل َّني هل ذلك عليه الصالة والسالم ،وأما حديث طلق بن يلع -ريض اهلل
عنه " :-أال دخلت معهم أو اجرترت رجال؟ " فقد ضعفه مجع من العلماء رمحهم اهلل.
 .3إشارة إىل احلكمة من إجياب صالة اجلماعة ،يه :أن انلاس يكونوا متصافني بعضهم إىل جنب بعض حىت يشعروا بالوحدة واأللفة.
المبادرة إىل إنكار ُ
ُ
المنكر وعدم ُّ
السكوت عليه ،والقاعدة عند الفقهاء " :ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة "
.4

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلُبيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص يف بيع العرايا ،يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص يف بيع العرايا ،يف مخسة
َْ
أوس ُق ٍأو دون مخسة أوسق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

العرايا مجع عرية ،ومعناها أن يرغب إنسان يف أكل الرطب يف وقت ظهوره ،ولكنه ال يقدر ىلع ذلك لفقره ،وعنده تمر يابس،
َّ
فيشرتي الرطب ىلع رؤوس انلخل باتلمر ايلابس ،ىلع أن يُقدر وزن الرطب خبمسة أوسق؛ ألنه ملا اكنت مسألة "العرايا" مباحة
ً
للحاجة من أصل حمرم ،اقترص ىلع القدر املحتاج إيله اغبلا ،فرخص فيما قدره مخسة أوسق فقط أو ما دون ذلك؛ ألنه يف هذا

القدر حتصل الكفاية للتفكه بالرطب ،واألصل املحرم هو ربا الفضل ،قال -صىل اهلل عليه وسلم -ملا سئل عن بيع الرطب
ً
باتلمر( :أينقص الرطب إذا جف) قالوا :نعم ،قال( :فال إذا) حديث صحيح رواه اخلمسة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > بيع األصول واثلمار
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• بيع العرايا  :بيع ثمر العرايا؛ ألن العرية يه انلخلة فحذف املضاف وأقيم املضاف إيله مقامه.
• أوسق  :مجع وسق ،وهو ستون صااع.
• أو دون مخسة أوسق  :هذ الشك من أحد رواة احلديث :داود بن احلصني راوي احلديث عن أيب سفيان عن أيب هريرة –ريض اهلل عنه.-
فوائد احلديث:

 .1الرخصة يف بيع العرايا للحاجة إىل اتلفكه بالرطب.
 .2أن تكون الرخصة بقدر الكفاية ،ألن الرخصة ال يتجاوز بها قدر احلاجة.
ً
صااع ،فهذه  300صاع ،والصاع  2.17لكغ ،فاملجموع  130.5لكغ.
 .3مقدار ما جتوز فيه الرخصة ،وهو ما لم يتجاوز مخسة أوسق ،والوسق 60

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص لصاحب العرية :أن يبيعها ِبرصها

احلديث :عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص لصاحب َ
الع ِر َّي ِة :أن يبيعها
َ
ِخب ْر ِص َها».
ً
وملسلم« :خبرصها تمرا ،يأكلونها ُر َطبَا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر حمرم ،ويسىم املزابنة ،ملا فيه من اجلهل بتساوي انلوعني الربويني ،ولكن استثين منه

العرايا ،ويه مبادلة بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر برشوط معينة ،منها أن يكون يف أقل من مخسة أوسق ،فقد اكنت

انلقود اكدلنانري وادلراهم قليلة يف الزمن األول ،فيأِت زمن الرطب واتلفكه به ،يف املدينة وانلاس حمتاجون إيله ،وليس عند
بعضهم ما يشرتى به من انلقود ،فرخص هلم أن يشرتوا ما يتفكهون به من الرطب باتلمر اجلاف يلأكلوها رطبة مراعني يف

ذلك تساويهما لو آلت ثمار انلخل إىل اجلفاف ،وهو اخلرص ،فالعرايا استثناء من حتريم املزابنة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > بيع األصول واثلمار
راوي احلديث :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• العرية  :العرية مبادلة اتلمر بالرطب يف أقل من مخسة أوسق.
• أن يبيعها  :أن يشرتيها إذا ترضر بمداخلة املوهوب هل.
• خبرصها  :بقدر ما فيها إذا صار ً
تمرا بتم.
فوائد احلديث:

 .1حتريم بيع اتلمر ىلع انلخل بتمر مثله؛ ألنه بيع املزابنة املنيه عنه ،ومأخذه يف هذا احلديث لفظ "رخص".
 .2جواز بيع العرية :هو مستثىن من اتلحريم السابق يف املزابنة.
 .3أن الرخصة ملن احتاج إىل أكل الرطب خاصة.
 .4أن يقدر الرطب ىلع انلخلة تمرا بقدر اتلمر اذلي جعل ثمنا هل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رد ابنته زينب ىلع أِب العاص بن الربيع بناكح جديد

َّ
احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده« ،أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-رد ابنته زينب ىلع أيب
العاص بن َّ
الربيع بناكح جديد».

درجة احلديث :منكر.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث يف قصة زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ردها ىلع زوجها األول الربيع بن العاص بعد

إسالمه بناكح جديد ومهر جديد ،مرااعة ملا بينهما من انلاكح السابق ،والعمل ىلع هذا احلديث عند مجهور أهل العلم أن
املرأة إذا خرجت من عدتها قبل أن يسلم الزوج ثم أسلم بعد ذلك فال بد من جتديد العقد ،وبذل مهر جديد ،إال أنه حديث

ضعيف ال يثبت.

وقد جاء يف فتوى اللجنة ادلائمة :

(أ -إذا أسلم الزوجان الاكفران معا فهما ىلع زواجهما؛ ألن الكفار اكنوا يسلمون هم وزوجاتهم ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فيقرهم ىلع زواجهم.

ب -وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما ،وانتظر فإن أسلم اآلخر يف العدة فهما ىلع زواجهما ،وإن انتهت العدة قبل أن يسلم
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ َّ َ
ٌّ َ
ار ال ُه َّن ِحل ل ُه ْم
اآلخر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول اهلل تعاىل{ :ف ِإن ع ِلمتموهن مؤ ِمن ٍ
ات فال تر ِجعوهن ِإىل الكف ِ
َ َ ُ ْ َ ُّ َ َ
ْ َ
ُ
ََ ُ
{وال ت ْم ِسكوا بِ ِع َص ِم الك َوافِ ِر}).
حيلون ل ُه َّن} إىل قوهل:
وال هم ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > نكاح الكفار
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
.1

يفيد احلديث -إن صح -أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها وتأخر إسالمه عنها وأراد الرجوع هلا فال بد أن جيدد انلاكح ،حبيث يكون نكاحا
ً
جديدا وال يبىن ىلع انلاكح السابق ،وهذا ما أخذ به مجهور الفقهاء ،وقد تقدم -يف املعىن اإلمجايل -ما أفتت به اللجنة ادلائمة خبصوص هذه
املسألة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة. سبل السالم ،حممد بن إسماعيل ثم الصنعاين ،دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ُّ
ُ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ركب فرساُ ،
فرصع عنه فجحش شقه األيمن

ُّ
ُ
فرصع عنه ُ
فج ِحش ِشقه األيمن ،فصىل
احلديث :عن أنس بن مالك أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ركب فرساِ ،
صالة من الصلوات وهو قاعد ،فصلَّينا وراءه قعودا ،فلما انرصف قال :إنما ُجعل اإلمام يلُ َّ
ؤتم به ،فإذا صىل قائما ،فصلوا
ِ
قياما ،فإذا ركع ،فاركعوا وإذا رفع ،فارفعوا ،وإذا قال :سمع اهلل ملن محده ،فقولوا :ربنا ولك احلمد ،وإذا صىل قائما ،فصلوا

قياما ،وإذا صىل جالسا ،فصلوا جلوسا أمجعون.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -راكبا فرسا فسقط منه ،فاخندش جانبه األيمن ،فصىل بالصحابة صالة من الصلوات وهو
جالس ،فصلوا وراءه جلوسا ،فلما انتهت الصالة أخُبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املأموم يأتم بإمامه ويتابعه يف لك
ً
ً
ً
ً
يشء فإذا كُب يكُب وإن ركع يركع وإن سجد يسجد وإن صىل قائما صىل مثله قائما وإن صىل جالسا صىل مثله جالسا ،إذا

دخل الصالة وهو جالس ،واكن إماما راتبا ،كما حدث للصحابة -رضوان اهلل عليهم -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوما
ً
ً
حني رصع عن دابته وتأثر شقه األيمن فصىل قاعدا وصىل الصحابة خلفه قعودا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
َ
• يلؤت َّم به  :أيِ :يلُقتَدى به يف الصالة ،ويتابع.
• ُرصع  :سقط.
• ُج ِحش  :اخندش.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

َّ
حمرمة ،وإذا وقعت ً
أن مسابقة اإلمام َّ
عمدا بطلت صالته.
َّ
أن اتلخلف عنه كمسابقته ،ال جتوز.
َّ
َّ
أن املرشوع يف حق اإلمام واملنفرد هو قول" :سمع اهلل ملن محده" عند الرفع من الركوع ،وأن ذلك ال يرشع يف حق املأموم.
َّ
يستفاد من احلديث أن حالة املأموم تنقسم إىل أربع حاالت:إحداها :أن يسبقه ،فهذا حمرم مع العمد ،ومبطل للصالة ىلع القول الراجح ،فإن
َّ
فإن الصالة لم تنعقد.اثلانية :أن يوافق املأموم يف أقواهل وتنقالته ،فهذا مكروه ،وبعضهم َّ
حرمه ،وال يبطل
اكن السبق يف تكبرية اإلحرام،
َّ
َّ
الصالة إال يف تكبرية اإلحرام ،فإن الصالة لم تنعقد معه.اثلاثلة :أن يتخلف عنه ،واتلخلف اكلسبق يف أحاكمه.الرابعة :أن يتابعه يف أقواهل
ر
وأفعاهل ،وهذا هو املرشوع اذلي يدل عليه احلديث ،املرتب فعل املاموم بعد اإلمام بـ"الفاء" املفيدة للرتتيب واتلعقيب.
َّ
أن املرشوع يف لك من اإلمام واملأموم واملنفرد بعد الرفع من الركوع -قول "ربنا ولك احلمد  ...إلخ"؛ فـ"سمع اهلل ملن محده" هو اذلكر املناسب
من اإلمام ،وأما "ربنا ولك احلمد" فيه مناسبة من اللك.
َّ
َّ
َّ
ً
ً
أن اإلمام الراتب إذا صىل قاعدا لعذر ،فإن من تمام االقتداء واملتابعة أن يصيل املأمومون قعودا ،ولو من دون عذر.
مجلة (سمع اهلل ملن محده) حملها عند رفع رأسه من الركوع ،وأما َّ
(ربنا ولك احلمد) فمحلها بعد االعتدال من الركوع.
َّ
أن تكبرية املأموم تأِت بعد تكبرية اإلمام بال ختلف؛ سواء يف تكبرية اإلحرام ،أو يف تكبريات االنتقال ،فإن وافقه يف اتلكبري ،فإن كُبَّ
اإلمام واملأمومون ً
معا ،فيف تكبرية اإلحرام ،ال تنعقد صالة املأموم ،ويف سائر اتلكبريات يُكره ذلك.
ُ ْ ََّ
َّ
َّ
ُ
اإلمام؛ يلوتم به" أداة حرص ،تشمل
يقاس ما لم يذكر من أعمال الصالة ىلع ما ذكر منها هنا ،فيستحب املتابعة واالقتداء؛ فإن قوهل" :إنما جعل ِ
مجيع أعمال الصالة.
قال شيخ اإلسالم :مسابقة اإلمام ً
ٌ
حرام باتفاق األئمة ،فال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه ،وال يرفع قبله ،وال يسجد قبله ،وقد استفاضت
عمدا
َّ
األحاديث عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك؛ ألن املؤتم تابع إلمامه ،فال يتقدم ىلع متبوعه ،ويف بطالن صالته قوالن معروفان
للعلماء.
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ً

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صام يوم اعشوراء
احلديث :عن ابن عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صام يوم اعشوراء وأمر بصيامه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اتفق العلماء ىلع أن صوم يوم اعشوراء سنة وليس بواجب ،واختلفوا يف حكمه يف أول اإلسالم حني رشع صومه قبل صوم
ً
ً
رمضان ،هل اكن صيامه واجبا أم ال؟ ،فعىل تقدير صحة قول من يرى أنه اكن واجبا ،فقد نسخ وجوبه باألحاديث الصحيحة،
ً
منها :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن قريشا اكنت تصوم يوم اعشوراء يف اجلاهلية ،ثم أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
بصيامه حىت فرض رمضان ،وقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من شاء فليصمه ومن شاء أفطر" .رواه ابلخاري (24/3

رقم ،)1893ومسلم ( 792/2رقم.)1125

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :خمالفة أهل الكتاب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اعشوراء  :هو ايلوم العارش من شهر املحرم.
فوائد احلديث:

َّ ٌ
 .1استحباب صوم يوم اعشوراء ،وأنه ُسنة.
 .2يسن أن يصوم ً
يوما قبله معه ،وأن يكرث من صيام شهر اهلل املحرم.

املصادر واملراجع:

-1تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
-2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-3رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
-4صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-5صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-6فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
-7نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً
ً
َ َّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عق عن احلسن واحلسني كبشا كبشا

َْ ً َْ ً
َ
احلديث :عن ابن عباس «أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ع َّق عن احلسن واحلسني كبشا كبشا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث خيُب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذبح عن احلسن واحلسني للك واحد
َّ
ً ً
منهما كبشا كبشا ،أي كبشني ،فدل هذا ىلع مرشوعية العقيقة عن املولود.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود > العقيقة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• عق  :من العقيقة :ويه ذبيحة تذبَ ُح عن املولود يوم السابع عند حلق شعره.
ً
كبشا  :الكبش ذكر الضأن يف أي ٍّ
سن اكن.
•

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن العقيقة من ذبائح القرب والعبادة ،ويه شكر هلل -تعاىل -ىلع نعمة جتدد الودل؛ من ذكر أو أنىث.
 .2استحباب العق عن األبناء وكذلك عن ابلنات.
 .3أنه ال يشرتط يف العقيقة أن يتوالها األب.
َّ
 .4أن ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار .انلارش :اعلم الكتب .الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ،فقولوا :ال أربح اهلل
جتارتك ،وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة ،فقولوا :ال رد اهلل عليك

َْ
ْ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا َرأيتُم َمن يَ ِبيع أو يَب َتاع يف
َ َّ
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
ْ ُ
َ َّ
ارتك ،وإذا رأيتم َم ْن يَنش ُد فيه ضالة ،فقولوا :ال َرد اهلل عليك.
املسجد ،فقولوا :ال أربح اَّلل ِجت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع) أي :يشرتي (يف املسجد) :وحذف املفعول يدل ىلع
العموم ،فيشمل لك ما يباع ويشرتى.

فمن اكنت هذه حاهل فقد أرشد -عليه الصالة والسالم -أن يزجر ويقال للك منهما -ابلائع واملشرتي -باللسان جهرا (ال
أربح اهلل جتارتك) :داعء عليه ،أي :ال جعل اهلل جتارتك ذات ربح ونفع ،وفيه إيماء وإشارة إىل قوهل -تعاىل{ :-فما رحبت

جتارتهم} [ابلقرة ،]16 :ولو قال هلما معا :ال أربح اهلل جتارتكما جاز؛ حلصول املقصود.
وتعليل هذا الزجر لكون املسجد سوق اآلخرة فمن عكس وجعله سوقا لَلنيا َ
فح رري بأنه يدىع عليه باخلرسان واحلرمان؛
معاقبة هل بنقيض قصده ،وترهيبا وتنفريا من مثل فعله ،فيكره ذلك باملسجد تزنيها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ابليوع  -األدعية  -األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• يبتاع  :يشرتي.
• جتارتك  :اتلجارة بالكرس مصدر ،سيم به حرفة ابليع والرشاء.
• ال أربح اهلل جتارتك  :داعء أال جيعلها اهلل -تعاىل -نافعة ناجحة.
فوائد احلديث:

 .1ذكر أهل العلم أنه ال ينبيغ ملن هل حرفة أن جيلس يف املسجد ويمارس حرفته.
َّ
َّ
ً
 .2ظاهر احلديث أنه جيب ىلع من سمع من يبيع ،أو يشرتي يف املسجد ،أن يقول هل جهرا :ال أربح اهلل جتارتك؛ فإن املساجد لم تنب للبيع والرشاء.
 .3حتريم ابليع والرشاء واإلعالن عن ابلضائع يف املسجد أو القاعة املخصصة للصالة إذا اكنت تابعة للمسجد.
 .4املساجد إنما بنيت لطاعة اهلل وعبادته ،فيجب أن حتفظ من جتارة ادلنيا.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قىض بيمني وشاهد

َ
َ َ
احلديث :عن ابن عباس «أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قىض ِب َي ِمني وشا ِه ٍد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
ك َم بيمني ُ
المدِع وشاهد واحد معه ىلع
هذا احلديث أصل عند الفقهاء ،وقد أفاد أن انليب -عليه الصالة والسالم -ح

صحة ما ادىع ،وذلك إذا تعذر عليه إحضار شاهد آخر ،وهذا خاص باألموال وما يف معناها ،لكن جيب تقديم الشهادة،
ً
فيشهد الشاهد أوال ثم حيلف املدِع؛ ألنه إذا أىت بشاهد فانلصاب لم يتم ،لكن ترجح جانبه؛ ألن ايلمني ترشع يف جانب
أقوى املتداعيني ،وقد ذهب إيله مجاهري من الصحابة واتلابعني واألئمة اثلالثة مالك والشافيع وأمحد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > الشهادات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• قىض بيمني وشاهد  :أي أنه قىض للمدِع بيمينه مع شاهد واحد ،كأنه أقام ايلمني مقام شاهد آخر فصار اكلشاهدين.
• قىض  :حكم.
• بيمني  :من املدِع.
فوائد احلديث:

 .1ثبوت القضاء بشاهد ويمني ،وقد ذهب إيله مجاهري من الصحابة واتلابعني واألئمة اثلالثة مالك والشافيع وأمحد.
 .2القضاء بالشاهد وايلمني يكون يف األموال أو ما يؤول إيلها اكبليع والرشاء واإلجارة وحنوها.
 .3القضاء بايلمني والشاهد ال خيالف ظاهر القرآن؛ ألنا حنكم بشاهدين ،وشاهد وامرأتني ،فإذا اكن شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمني ،وليس
ً
هذا خمالفا القرآن؛ ألنه لم حيرم أن يكون أقل مما نص عليه يف كتابه ،ورسول اهلل أعلم بمراد اهلل ،وقد أمرنا اهلل أن نأخذ ما أتانا به.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه-
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
 1994م
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته  /حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، ،
العظيم آبادي :دار الكتب العلمية -بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ،فكرب ،ثم صىل
َّ
حيث اكن وجهه راكبه

َ َ
ْ
َ
َ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا سافر فأراد أن يتَ َط َّوع استقبَل بِناق ِته
َّ
َ ُ
َّ
القبْلَةَّ ،
فكُب ،ثم صىل حيث اكن وج َهه ِراكبُه.
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر وأراد أن يصيل نافلة استقبل ال ِقبلة بناقته عند تكبرية األحرام ،ثم يُصيل حيث
َ
اكنت ِجهة َسف ِره.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• يتطوع  :يصيل نافلة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ُ
الراحلة يف َّ
ً
انلافلة ىلع َّ
جواز صالة َّ
قصريا ،ولو بال ُعذر.
السفر ،ولو
استحباب استقبال ال ِقبْلة عند افتتاح الصالة ىلع َّ
الراحلة ،ثم ال بأس أن يصيل إىل جهة َس ْريه.
َ
َّ
ُ ر
ُ ر
َ َ
صيل ىلع َّ
راحلته لم تصح صالته.
أن الم
اجلهة اليت اجتهت به ِ
اجلهة اليت ت َوجهت به ِ
الر ِ
راحلته فلو صىل إىل غري ِ
احلة يصيل إىل ِ
ُ
َّ
ً
َّ
َّ
التسهيل واتلخفيف يف انلوافل ترغيبا يف اإلكثار منها.
َ ََ
أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -حجة؛ ألن ً
أنسا -ريض اهلل عنه -ذكره لالستدالل به.
ر
َ
َ
أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خمصص لَليلل القويل ،وهو قوهل -تعاىل( :-ومن حيث خرجت ف َول وجهك شطر املسجد احلَرام) [ ابلقرة
]149 :
ر
ًّ
عدم جواز صالة الفريضة ىلع َّ
مستقرا يف األرض إال لعذر رشِع كمرض أو مطر أو خوف عدو.
الراحلة ،بل الواجب عليه أن يُصليها

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلُبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه ،وإذا ركع رفع يديه حىت
حياذي بهما أذنيه

َ
احلديث :عن مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ك َُّب رفع يديه حىت
َ
َ َ
َُُْ
َُُْ
َ
َ
َُ َ
َُ َ
محده»
حيا ِذي بهما أذنيه ،وإذا ركع رفع يديه حىت حيا ِذي بهما أذنيه ،وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال« :سمع اهلل لِمن ِ
فعل ِمثل ذلك.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
َُُْ
خيُب مالك بن احل ُ َويْ ِرث -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-اكن إذا ك َُّب رفع يَديه حىت حيَا ِذ َي بهما أذنيه"
ُ
َُُ
ََ
حياذ َي بهما أُ ُذنيه ،ويف رواية" :حىت ُ َ
َُ
َ َّ
حيا ِذ َي بهما فروع أذنيه".
يعين :إذا كُب تكبرية اإلحرام رفع يديه حىت ِ
ُ
وفروع األذن :أ َاع ِيلها.
ً ْ َ
ْ َ
ُ
ومساويا ملنكبَيه.
ويف حديث ابن عمر -ريض اهلل عنه" :-اكن يرفع يَديه حىت حياذي بهما منكبيه" أي مقابل
فهذه ثالث روايات:
ُ
َُُ
األوىل :يرفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه.
ُ
ُ
َُُ
اثلانية :يرفع يديه حىت حياذي بهما فروع أذنيه.
ْ َ
ُ
اثلاثلة  :يرفع يديه حىت حياذي بهما منكبَيه.
ُ
ْ َ
ُ
َُُ
َُُ
َُُ
َ ْ
فهو خمري بني ذلك أو يرفع يديه َحذو منكبيه حبيث حتاذي أطراف أصابِعه فروع أذنيْ ِه أي أىلع أذنيْ ِه وإبهاماه شح َم َيت أذنيْ ِه
ْ َ
وراحتاه منكبيه.
َ
ُ
ر
وقوهل" :إذا َك َُّب رفع يَديه" أي :يرفع يَديه مع َّ
يكُب" أي بعده ،ويف أخرى " :ك َُّب
اتلكبري ،ويف رواية عند مسلم" :يرفع يَديه ثم
ثم رفع يَديه " فهذه ثالث صور لرفع ايلدين عند تكبرية األحرام.

وردت ىلع وجوه متنوعة ،فيعمل جبميعها اتبااع ُّ
فعىل هذا :تكون هذه ُّ
السنة قد َ
للسنة يف لك ما َورد عنه -صىل اهلل عليه

وسلم.-
ُ
َ
ُُ
ُ
َُ
ُ
"وإذا ركع رفع يَديه حىت َ
حيا ِذ َي بهما أذ َنيْه"يعين :إذا َرشع يف ُّ
الركوع رفع يَديه حىت حياذي بهما أذنيه ،وهذا هو املوضع اثلاين
مما يُستحب فيه رفع َ
ايلدين.
َ
َ َ
َ
َ
محده" يعين :إذا َرشع يف َّ
"وإذا رفع رأسه من ُّ
محده" وهذا
الرفع من الركوع قال" :س ِمع اهلل ملن ِ
الركوع" فقال" :سمع اهلل لِمن ِ
ر
اذلكر من واجبات الصالة.
َ
ُُ
"فعل ِمثل ذلك" أي :فعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مثلما فعل عند َّ
اتلكبري :رفع يديه حىت َحاذى بهما أذنيه ،وهذا
هو املوضع اثلالث مما يُستحب فيه رفع ايلدين يف الصالة.

فهذه ثالث مواضع يستحب فيها رفع ايلدين يف الصالة ،والرابع هو رفع ايلدين عند القيام من التشهد األول يف الصالة

اثلالثية أو الرباعية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
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ُ
َ ُُ
ُ َ َ
ْ
َُ َ
َُ َ
و"حذو أذنيه" ،و"حاذوا باملنَا ِكب" أي :قابلوا بعضها ببعض.
كبيه"،
• حيا ِذي  :المحاذاة :المقابلة ،ومنهِ " :حذاء من ِ

فوائد احلديث:

 .1فيه ديلل ىلع مرشوعية تكبرية اإلحرام عند ادلخول يف الصالة.
ُ
ْ َ
َ
ُّ
 .2استحباب رفع ايلَدين حىت حتاذي ال ِمنكبني ،عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام ،وكذلك عند تكبرية الركوع ،وعند رفع رأسه من الركوع.
َّ
ُ
ْ َ
َ
كبري.
 .3فيه إشعار بأن رفع ايلدين عند ادلخول يف الصالة مصاحب للت ِ
الرفع من ُّ
 .4فيه التَّسميع عند َّ
الركوع ،وهو من واجبات الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل 1433 ،ـه 2012 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه
جمموع الفتاوى  ،تأيلف :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه_  2006م.
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ٌُ
ُْ ُ ُ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يدركه الفجر وهو جن ٌب من أهله ،ثم يغتسل ويصوم

احلديث :عن اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنهما« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُ ْدر ُك ُه الفجر وهو ُجنٌ ٌ
ب
ِ
من أهله ،ثم يغتسل ويصوم ».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختُب اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن جيامع يف الليل ،وربما أدركه الفجر وهو جنب
َ َ
ْ َ
لم ْر َوان بْ ِن احلَك ِم حني بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك.
لم يغتسل ،ويتم صومه وال يقِض ،واكن إخبارهما بذلك جوابا
وهذا احلكم يف رمضان وغريه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيوز للصائم
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
اكن يُدركه الفجر  :يعين يطلع عليه الفجر ،وهو جنب من مجاع أهله.
الفجر  :بياض الصبح.
وهو ُجنٌ ٌ
ب  :أي :ذو جنابة ،واجلنابة :لك ما أوجب الغسل جبماع أو إنزال بغري مجاع.
من أهله  :من مجاع أهله ،واملراد باألهل :الزوجات.
ثم يغتسل  :يعمم املاء الطهور ىلع مجيع ابلدن.
يصوم  :الصوم :هو اإلمساك عن املفطر ىلع وجه خمصوص.

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

صحة صوم من أصبح ُجنُبًا ،من مجاع يف الليل.
يقاس ىلع اجلماع االحتالم بطريق األوىل؛ ألن االحتالم بغري اختياره.
اتلرصيح بأن اجلنابة من مجاع األهل رفعت شك حصول االحتالم؛ ِ َتل َ ُّ
زنه األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم عن تالعب الشيطان اذلي هو
سبب االحتالم.
ً
ٌ
فيه ديلل ىلع جواز تأخري الغسل إىل بعد طلوع الفجر ،ويقاس ىلع ذلك احلائض وانلفساء إذا انقطع دمها يلال ثم طلع الفجر قبل اغتساهلا
َّ
صح صومها.
عدم وجوب املبادرة باالغتسال من اجلنابة.
فيه جواز اجلماع يف يلايل رمضان ،ولو اكن قبيل طلوع الفجر.
فضل نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإحسانهن إىل األمة ،فقد نقلن عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من العلم اليشء الكثري انلافع ،ال
سيما األحاكم الرشعية املزنيلة اليت ال يطلع عليها غريهن ،فريض اهلل عنهن وأرضاهن.
َ ْ َ َ ْ َْ َ
الرجوع يف العلم إىل من هو أقرب إحاطة به فإن إخبارهما بذلك (اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنها ) -اكن جوابا لمروان ب ِن احلك ِم حني بعث
إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك.
جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة.
فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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َُ ََ
ُ َ ِّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصِّل وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم-

ََ ََ َ
ر
األنْ َ
ار ري -ريض اهلل عنه -قال« :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُ َصيل وهو حامل
ص
احلديث :عن أيب قتادة
ِ
َُ ََ
امة بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-
أم
َ ْ
وأليب العاص بن الربيع بن عبد شم ٍس -ريض اهلل عنه« :-فإذا سجد وضعها ،وإذا قام محلها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيمل بنت ابنته ويه أمامة بنت زينب وهو يف الصالة ،حيث جيعلها ىلع اعتقه إذا قام ،فإذا
ً
ً
ركع أو سجد وضعها يف األرض حمبة وحنانا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب والرقائق  -الفضائل.
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ر
• يصيل  :صالة الظهر أو العرص ويف رواية ملسلم يؤم انلاس.
• سجد  :نزل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• وضعها  :أي وضع أمامة ىلع األرض.
• إذا قام  :من السجود إىل الركعة اتلايلة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز مثل هذه احلركة -وهو محل الصيب ووضعه -يف صالة الفريضة وانلافلة ،من اإلمام واملأموم واملنفرد ولو بال َضورة إيلها.
جواز مالمسة ومحل من تظن جناسته ،تغليبا لألصل-وهو الطهارة -ىلع غلبة الظن .وهو -هنا -جناسة ثياب األطفال وأبدانهم.
تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولطف خلقه ورمحته.
يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها.
جواز إدخال األطفال يف املساجد برشط أال يغلب ىلع الظن إزاعجهم للمصلني.
أن احلراكت اليت للحاجة ال تبطل الصالة برشط أال ختل بهيئة الصالة حبيث يظن من يراه أنه ال يصيل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .
تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل .1426
صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خيرج من طريق الشجرة ،ويدخل من طريق املعرس ،وإذا دخل
مكة ،دخل من اثلنية العليا ،وخيرج من اثلنية السفىل

َّ
َّ
الش َ
َ َّ ُ
َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ج َر ِة،
يق
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما" -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خيرج ِمن ط ِر ِ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
ْ
َْ
َْ
ََْ ُ ُ ْ َ
العليَاَ ،وخي ُر ُج ِم َن اثلَنِ َّي ِة ال ُّسفىل".
يق ال ُم َع َّرس ،و ِإذا دخل مكة دخل ِمن اثلنِي ِة
ويدخل ِمن ط ِر ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -يف موضوع استحباب خمالفة الطريق يف العيد واجلمعة وغريها من العبادات.
ً
ومعىن خمالفة الطريق :أن يذهب املسلم إىل العبادة من طريق ويرجع من الطريق اآلخر؛ فمثال يذهب من اجلانب األيمن

ويرجع من اجلانب األيرس ،وهذا ثابت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العيدين ،كما رواه جابر -ريض اهلل -عنه اكن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن يوم عيد خالف الطريق؛ يعين خرج من طريق ورجع من طريق آخر ،وكذلك يف احلديث

اذلي معنا.

وتنوعت أقوال العلماء يف احلكمة يف املخالفة يف الطريق ىلع أقوال أشهرها:

 .1ليشهد هل الطريقان يوم القيامة؛ ألن األرض يوم القيامة تشهد ىلع ما عمل فيها من خري ورش ،فإذا ذهب من طريق ورجع
من آخر؛ شهد هل الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صالة العيد.

 .2من أجل إظهار الشعرية ،شعرية العيد؛ حىت تكتظ األسواق هنا وهناك ،فإذا انترش يف طرق املدينة صار يف هذا إظهار هلذه
ً
ً
إظهارا ذللك ،وإعالنا
الشعرية؛ ألن صالة العيد من شعائر ادلين ،وادليلل ىلع ذلك أن انلاس يؤمرون باخلروج إىل الصحراء؛

ذللك.

 . 3إنما خالف الطريق من أجل املساكني اذلين يكونون يف األسواق ،قد يكون يف هذا الطريق ما ليس يف هذا الطريق،
فيتصدق ىلع هؤالء وهؤالء.

ولكن األقرب واهلل أعلم أنه :من أجل إظهار تلك الشعرية ،حىت تظهر شعرية صالة العيد باخلروج إيلها من مجيع سكك

ابلَل.

أما يف احلج كما جاء يف احلديث اذلي معنا ،فإن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -خالف الطريق يف دخوهل إىل مكة دخل من

أعالها ،وخرج من أسفلها ،وكذلك يف ذهابه إىل عرفة ،ذهب من طريق ورجع من طريق آخر.
ُّ
ُّ
اتلعبد؛ أو ألنه أسهل دلخوهل
واختلف العلماء أيضا يف هذه املسألة ،هل اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعل ذلك ىلع سبيل

وخروجه؟ ألنه اكن األسهل دلخوهل أن يدخل من األىلع وخلروجه أن خيرج من األسفل.
َ
فم ْن قال من العلماء قال باألول قال :إنه سنة أن تدخل من أعالها :أي أىلع مكة وخترج من أسفلها ،وسنة أن تأِت عرفة من
طريق وترجع من طريق آخر.

ومنهم من قال :إن هذا حسب تيرس الطريق ،فاسلك املتيرس سواء من األىلع أو من األسفل.

وىلع لك حال إن تيرس للحاج واملعتمر أن يدخل من أعالها وخيرج من أسفلها فهذا طيب؛ فإن اكن ذلك عبادة فقد أدركه،

وإن لم يكن عبادة لم يكن عليه َضر فيه ،وإن لم يتيرس فال يتلكف ذلك كما هو الواقع يف وقتنا احلاَض ،حيث إن الطرق
ً
ً
واحدا ،وال يمكن لإلنسان أن خيالف ويل األمر واحلمد هلل األمر واسع.
توجيها
قد وجهت

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
الش َ
ج َر ِة  :موضع معروف ىلع طريق من أراد اذلهاب إىل مكة من املدينة ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيرج منه إىل ذي احلليفة،
• َط ِريق
وهو يبعد ستة أميال من املدينة.
ْ
• َط ِريق ال ُم َع َّرس  :ماكن معروف ىلع طريق مكة املكرمة عند ذي احلليفة.
َّ
اثلنية  :الطريق الضيرقة بني اجلبلني.
•
َ َّ ُ َْ
• اثل ِني ِة العليا  :اثلنية العليا يف مكة املكرمة يه املعىل ،مقُبة أهل مكة ،ويه اليت يقال هلا احلجون.
َ َّ ُّ ْ َ
السفىل  :يه ما احندر من املسجد احلرام ،ويه يف مكة املكرمة عند باب الشبيكة ،بقرب شعب الشاميني من ناحية قعيقعان ،عند
• اثلنِي ِة
املحلة املسماة (حارة ابلاب) ،وتسىم اثلنية اآلن (ريع الرسام).

فوائد احلديث:

 .1استحباب خمالفة الطريق يف اذلهاب واإلياب يف احلج؛ تلكثري طرق اخلري.
 .2يرى بعض العلماء أن سري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من هذه الطرق سببه أنها أيرس لطريقه ،وليست سنة مقصودة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة

َ َْ
َ
َ
كبيه إذا افتتح
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذو من ِ
َ َ َّ َ
ََ
َ َّ
ربنا ولك احلَمد،
محده،
الصالة ،وإذا كُب للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،رفعهما كذلك أيضا ،وقال :سمع اهلل ملن ِ
واكن ال يَفعل ذلك يف ُّ
السجود.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا افتتح الصالة باتلكبري يرفع يديه حىت تَصريا ُمقابل منكبيهُ ،حمَاذيني هلما ً
تماما.
ِ

وكذلك اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يرفع يديه عند الرشوع يف الركوع وعند رشوعه يف الرفع منه.
ْ َ
فهذه ثالثة مواضع يستحب فيها رفع ايلدين َحذو ال ِمنكبني.
واكن يقول عند الرفع من الركوع :سمع اهلل ملن محده ،ربنا ولك احلمد ،فيجمع بني التسميع واتلحميد ،وهذا خاص باإلمام
واملنفرد ،أما املأموم فيقول :ربنا ولك احلمد؛ مليجء السنة بذلك كما يف الصحيحني من حديث أنس -ريض اهلل عنه -عن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال ( :وإذا قال :سمع اهلل ملن محده؛ فقولوا :ربنا ولك احلمد).
واكن ال يرفع يديه عند اهلوي إىل السجود وال يف َّ
الرفع منه ،ويؤيده رواية ابلخاري األخرى( :وال يفعل ذلك حني يَسجد وال
حني يرفع رأسه من السجود).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َحذو  :إزاء ُ
ومقابل.
َ
المنْكبُ :جمتمع رأس َ
• منْكبيه َ :
العضد والكتف.
ِ

فوائد احلديث:
.1

ُ
ْ َ
استحباب رفع ايلدين حىت حتاذي املنكبني ،عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام ،وكذلك عند تكبرية الركوع ،وعند رفع رأسه من الركوع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه 2003 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصِّل بعد العرص ،وينَه عنها ،ويواصل ،وينَه عن الوصال
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل بعد العرص ،وينىه عنها،
وي َواصل ،وينىه عن َ
ُ
ال».
ِ
الوص ِ
ِ
درجة احلديث :منكر.

املعىن اإلمجايل:

ً
تبني نلا السيدة اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل نفال بعد صالة

العرص ،رغم نهيه عن الصالة يف هذا الوقت ،وأحلقته -ريض اهلل عنها -بوصاهل يف الصوم -عليه السالم -حيث أنه يواصل

وينىه عن الوصال أيضا.

واحلديث منكر ،ويغين عنه أحاديث أخرى ،أما انليه عن الوصال فعن أنس -ريض اهلل عنه ،-عن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-قال« :ال تواصلوا» قالوا :إنك تواصل ،قال« :لست كأحد منكم إين أطعم ،وأسىق ،أو إين أبيت أطعم وأسىق» .رواه
ابلخاري (( )37 /3ح )1961ومسلم (( )776 /2ح.)1104

وأما انليه عن الصالة بعد العرص فحديث أيب هريرة أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -نىه عن الصالة بعد العرص حىت
تغرب الشمس ،وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس» رواه ابلخاري (( )121 /1ح )588ومسلم (( )566 /1ح،)825

وأما صالته -صىل اهلل عليه وسلم -بعد العرص فخاص به ،فعن أيب سلمة ،أنه سأل اعئشة عن السجدتني اللتني اكن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصليهما بعد العرص ،فقالت « :اكن يصليهما قبل العرص ،ثم إنه شغل عنهما ،أو نسيهما فصالهما
بعد العرص ،ثم أثبتهما ،واكن إذا صىل صالة أثبتها» قال حيىي بن أيوب :قال إسماعيل :تعين داوم عليها .رواه مسلم ()572 /1

(ح.)835

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الصيام.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
• الوصال  :الوصال يف الصوم :وهو أن ال يفطر يومني أو أياما.
فوائد احلديث:
.1

دل احلديث ىلع أن قضاء الرواتب بعد صالة العرص من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فمهامه كثرية وكبرية ،واهلل -تعاىل -أعطاه ذلك؛
تلكميل ثوابه وأعماهل ،مالم يعط غريه من نوافل العبادات ،ويه اكلوصال ،ووجوب صالة الليل ،مما هو مذكور يف كتب اخلصائص .

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
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َْ ْ َْ
َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف يف العرش األواخر من رمضان ،حىت توفاه اهلل -عز
وجل ،-ثم اعتكف أزواجه بعده

َْ ْ َْ
اخ ِر من
رش األ َو ِ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها« :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف يف الع ِ
رمضان ،حىت توفاه اهلل -عز وجل ،-ثم اعتكف أزواجه بعده».
ر
َْ َ َ
ُ
َ َ َ
َ
كف يف لك رمضان ،فإذا صىل الغداة جاء ماكنه اذلي اعتكف
ويف لفظ «اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعت ِ

فيه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف يف العرش األواخر من رمضان ،طلبًا لليلة القدر،
بعد أن َعلم أنها يف العرش األواخر ،وأنه َ
الزم ذلك حىت توفاه اهلل -تعاىل.-
وأشارت -ريض اهلل تعاىل عنها -إىل أن احلكم غري منسوخ ،وال خاص بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد اعتكف أزواجه

من بعده -ريض اهلل عنهن. -

ويف اللفظ اثلاين :تبني -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا صىل صالة الفجر دخل معتكفه؛ يلتفرغ

لعبادة ربه ومناجاته ،ويكون حتقيق ذلك بقطع العالئق عن اخلالئق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل متفق عليها.
الرواية اثلانية رواها ابلخاري.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً
يعتكف  :يقيم يف املسجد ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وتفراغ لطاعته.
توفاه اهلل  :قبضه باملوت.
ثم اعتكف أزواجه من بعده  :بعد موته.
صىل الغداة  :أي :صىل صالة الغداة ،ويه :صالة الفجر.
َ
اء صغري يُ ُ
َ
ماكنه  :أي :ماكن اعتاكفه ،وهوِ :خبَ ٌ
رضب يف َرحبة املسجد.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مرشوعية االعتاكف.
يتأكد االعتاكف يف العرش األواخر من رمضان ملالزمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُ
َّ
أن االعتاكف ُسنة مستمرة لم تنسخ ،إذ اعتكف أزواجه -صىل اهلل عليه وسلم -بعده.
مرشوعية اعتاكف النساء ،برشط أمن حصول الفتنة.
كف -ماكن اعتاكفه -يكون بعد صالة الصبح.
أن وقت دخول املعت ِ
َ
جواز َضب خ ِباء للمعتكف ،إذا لم يضيق ىلع املصلني.
مرشوعية انفراد املعتكف إال ملصلحة.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه أن يصىل يف سبعة مواطن :يف املزبلة ،واملجزرة ،واملقربة ،وقارعة
الطريق ،ويف احلمام ،ويف معاطن اإلبل ،وفوق ظهر بيت اهلل

مواطن :يف
احلديث :عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه أن يصىل يف َسبعة
ِ
َََْ
ْ
َ
َ ْ
َ
َ َ
َّ
واملق َ
ج َز َ
اطن اإلبِل ،وفوق ظهر بيت اهلل.
ة،
ُب
ة،
ر
والم
ة،
المزبل
وقارعة الطريق ،ويف احلَمام ،ويف مع ِ
ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
األرض لكها مسجد ،فمىت أدركت اإلنسان الصالة يف أي بُقعة من بقاع األرض صىل يف ماكنه ،هذا هو األصل ،إال أن يف هذا
احلديث استثناء َسبعة مواضع ،ويه:
َ
ُ
َُ
َ َّ
َملىق الكناسة ،والقمامة ،والف َضالت ،وخملفات ابليوت.
ُ
واملوضع اليت تذبح أو تنحر فيها املوايش.
َْ
وموضع دفن املوىت ،وتَشمل لك ما َحيوطه حائط َ
المق َُبة ،سواء اكن املوضع اذلي
المقُبة ،فال جتوز الصالة يف أي موضع من
َّ
يصيل فيه خايلا من القبور أو لم يكن.
َّ
ُ
العامة اليت تقرعها األقدام وتسلكها.
وطريق
املوضع َّاذلي ُي ْغتَ َسل فيه باملاء احلَميم؛ من أجل االستشفاء ،واذلي يكون فيه خبار وماء حار ،فهذا هو َّ
ُ
احلمام اذلي اكنوا
ويف
ِ
ُ ر
ْ
ُ
َّ
َ
يتخذونه يف األمصار ،وليس هو احلَمام املعروف اآلن اذلي هو حمل قضاء احلاجة والوضوء ،فهذا يسىم باحلش واملرحاض،
وهو أوىل باملنع.
ُ
ََ
ارك اإلبل عند املاء ،وما تقيم فيه وتأوي.
ويف مب ِ
وفوق الكعبة ،ال فرضا وال نفال.

واحلديث ضعيف ،فال يعتمد عليه ،ولكن ورد انليه عن الصالة يف املقابر ،قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-لعن اهلل ايلهود

وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ َ
ُ
َ َ
الم ْز َبلة  :يه َملىق الكناسة ،والقمامة ،والفضالت.
َّ
ُ
ُ
ُ
َ ْ
المج َز َر ِة  :املاكن اذلي جتزر فيه املوايش ،أي تذبح أو تنحر.
ْ
َ
َّ
َ
ار َعة الطريق  :ما تقرعه األق َدام باملرور ،واملراد به :اجلَادة ،والطريق الواسعة.
ق ِ
احل َ َّمام  :أصله موضع االغتسال باملاء احلَار ،ثم قيل ملوضع االغتسال بأي ماء اكن.
ُ
َم َعاطن اإلبل َ :مبَار ُك اإلبل حول احلَوض وابلرئ ،ثم ر
توسع فيه ،وصار اسما ملا تأوي إيله ،وتقيم فيه.
ِ
ِ
ِ
املقُبة  :ما يدفن فيها املوىت.
بيت اهلل  :الكعبة.

انليه عن الصالة يف ْ
 .1فيه َّ
املز َبلة.
َ ْ
َ
 .2فيه َّ
انليه عن الصالة يف المجزرة.
ُّ
َّ
الم ْقُبة اليت يه َم ْدفَن َ
انليه عن الصالة يف َ
أن َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها).
الموىت؛ ويف مسلم
.3
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ر
َّ
ََ ر
يؤدي إىل عبادتهاَّ ،
يستفاد من َّ
انليه عن الصالة يف املقُبة ،انلَّ ُ
اكلصالة عند اتلماثيل ،والصور،
ماكن فيه أشياء خيىش أن تعظيمها
يه عن لك
ٍ
َ
والكنَائس.
ر
ر
العمل بقاعدة سد اذلرائع؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الصالة يف املقُبة سدا ذلريعة الرشك.
َْ
ُ
َ
القبور بعيدة عن ُ
المصيل ،أو خلف ظهره.
المق َُبة ،فإنه ال جتوز الصالة فيه ،ولو اكنت
فيه أن لك ما دخل يف اسم
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
احلديث :أنه ال فرق بني أن يكون يف املقُبة ثالثة قبور أو قُبان أو قُب واحد ،ما دام يطلق عليها اسم املقُبة ،فإن الصالة فيها ممنوعة،
ظاهر
ْ
َْ
ُ َّ
َ
َ
ُ
أما إذا أ ِعدت المقُبة ولم يدفن فيه أحد فال بأس من الصالة فيها؛ ألنه ال يصدق عليها أنها مقُبة.
َ
َّ
انليه عن الصالة يف قارعة الطريق.
َّ
انليه عن الصالة يف َم َعاطن اإلبل ويف أيب داود ملا سئل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة يف َمبَارك اإلبل ،قال( :ال تصلوا يف َمبَارك اإلبل؛
فإنها من الشياطني).
فيه َّ
انليه عن الصالة فوق ظهر بيت اهلل ،إال أن احلديث متلكم فيه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن الشغار

ر َ
ار».
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الشغ ِ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

األصل يف عقد انلاكح أنه ال يتم إال بصداق للمرأة ،يقابل ما تبذهل من نفسها.

وهلذا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن هذا انلاكح اجلاهيل ،اذلي يظلم به األويلاء مويلاتهم ،إذ يزوجونهن بال صداق
يعود نفعه عليهن ،وإنما يبذلونهن بما يُريض رغباتهم وشهواتهم ،فيقدمونهن إىل األزواج ،ىلع أن يزوجوهم مويلاتهم بال

صداق.

فهذا ظلم وترصف يف فروجهن بغري ما أنزل اهلل ،وما اكن كذلك فهو حمرم باطل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > األنكحة املحرمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• الشغار  :عن نكاح الشغار وتفسريه أن يزوج الرجل ابنته؛ ىلع أن يزوجه اآلخر ابنته ،وليس بينهما صداق ،وأصل لكمة"الشغار"من شغر

اللكب إذا رفع رجله يلبول ،وكأن العاقد يقول :ال ترفع رجل ابنيت حىت أرفع رجل ابنتك  ،وقيل :هو من شغر ابلَل إذا خىل ُس ريم بذلك للشغور
عن الصداق.
• ابنته  :أو أخته.
• وليس بينهما صداق  :بل جيعل نكاح لك منهما صداق األخرى.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

انليه عن نكاح الشغار ،وانليه يقتِض الفساد ،فهو غري صحيح.
أن العلة يف حتريمه وفساده ،هو خلوه من الصداق املسىم ،ومن صداق املثل ،وأشار إيله بقوهل[ :وليس بينهما صداق].
وجوب انلصح للمويلة .فال جيوز تزوجيها بغري كفء ،لغرض َ
الويل ومقصده.
تفسري الشغار صحيح موافق ملا ذكر أهل اللغة ،فإن اكن مرفواع فهو املقصود ،وإن اكن من قول الصحايب فمقبول أيضا ألنه أعلم باملقال وأفقه
باحلال.
أمجع العلماء ىلع حتريم هذا انلاكح ،وهو باطل ولو مع صداق و اهلل أعلم.
قال انلووي :أمجعوا ىلع أن غري ابلنات من األخوات وبنات األخ وغريهن اكبلنات يف ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.-خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة نِصف َّ
انلهار حىت
َ
تزول الشمس إال يوم اجلُمعة.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

اتلنفل بالصالة قُبيل َّ
انليه عن َّ
الزوال ،أي قبل أذان الظهر بدقائق يسرية ،واستثناء يوم اجلُمعة من هذا َّ
معىن احلديث َّ
انليه.
واحلديث ضعيف ويغين عنه فعل أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنهم اكنوا يُ َصلُّون نصف َّ
انلهار يوم اجلُمعة من
َّ
َ َّ
َ
ث ىلع َّ
اتلبكري إىل اجلمعة ،ثم رغب يف الصالة إىل خروج اإلمام ،والغالب أن
كري ،وألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ح
غري ن ِ
اإلمام ال خيرج إال بعد َّ
الزوال ،وهذا يؤدي إىل أن ً
جزءا من الصالة سيكون يف وقت انليه.
ثم إن ضبط وقت الزوال يوم اجلُمعة فيه ُعرس ومشقة خاصة يف األزمان السابقة قبل فشو السااعت؛ ألن انلاس يكونون يف

املساجد حت ت السقوف ،وال يشعرون بالزوال ،ومطابلة املصيل باخلروج ،وختطي رقاب انلاس؛ للنظر يف زوال الشمس فيه
مشقة ال تأِت الرشيعة بمثله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مواقيت الصالة  -صالة اجلمعة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الشافيع.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
حىت تزول َّ :
• َّ
حىت تميل عن وسط السماء حنو املغرب.

فوائد احلديث:

 .1جواز َّ
اتلنَفل بالصالة يوم اجلمعة قبل زوال الشمس.
 .2أن يوم اجلُمعة هل َم َّ
زية عن سائر األيام.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام الشافيع ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافيع ،رتبه :سنجر بن عبد اهلل اجلاويل ،أبو سعيد ،حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق
عليه :ماهر ياسني فحل ،انلارش :رشكة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1425 ،ه 2004 ،م.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن املنابذة -ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إَل الرجل قبل أن
يقلبه ،أو ينظر إيله ،-ونَه عن املالمسة -واملالمسة :ملس الرجل اثلوب وال ينظر إيله

ً
ْ َ َ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ال ُمنابَذ ِة-
ْ َ
ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل قبل أن يقلبه ،أو ينظر إيله ،-ونىه عن ال ُمال َم َس ِة -واملالمسة :ملس الرجل
اثلوب وال ينظر إيله.»-

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع الغ َرر ،ملا حيصل فيه من مرضة ألحد املتعاقدين ،بأن يغنب يف بيعه أو رشائه.
ً
وذلك كأن يكون املبيع جمهوال للبائع ،أو للمشرتي ،أو هلما مجيعا.
ً
ومنه بيع املنابذة ،حبيث يطرح ابلائع اثلوب -مثال -ىلع املشرتي يعقدان ابليع قبل انلظر إيله أو تقليبه.
و مثله بيع املالمسة ،كأن جيعال العقد ىلع ملس اثلوب ،مثال ،قبل انلظر إيله أو تقليبه.

وهذان العقدان يفضيان إىل اجلهل والغرر يف املعقود عليه.
ً
فأحد العاقدين حتت اخلطر إما اغنما أو اغرما ،فيدخالن يف (باب امليرس) املنيه عنه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• املنابذة  :انلبذ بمعىن :الطرح ،فيقول :أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا ،فسيختار ابلائع أدىن ثوب ،واملشرتي يكون مغبونا .أو يقول :انبذ

حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك  ،فعىل أي ثوب يقع فهو لك بكذا.إذا للمنابذة صورتان :األوىل :نبذ املبيع نفسه.اثلانية :أن ينبذ شيئا ىلع املبيع.
• املالمسة  :أن يلمس بيده وال ينرشه وال يقلبه ،وإذا مسه وجب ابليع.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن بيع املالمسة واملنابذة.
ً
ً .2ابليع الغائب يصح بيعه إذا اكن الوصف حييط به وإذا وصف وصفا تنتيف معه جهاتله.
 .3أن هذين ابليعني غري صحيحني ،ألن انليه يقتِض الفساد.
 .4استدل بذلك ىلع عدم صحة رشاء املجهول.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن بيع اثلمار حىت تزيه .قيل :وما تزيه؟ قال :حىت حتمر .قال:
أرأيت إن منع اهلل اثلمرة ،بم يستحل أحدكم مال أخيه؟

ً
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمار حىت
ُّ
ُ ُ
تُ ْزيه .قيل :وما تُ ْزيه؟ قال :حىت َحت َم َّر .قال :أرأيت إن َمنَ َع ُ
أحدكم مال أخيه؟».
يستحل
اهلل اثلمرة ،بِ َم
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكنت اثلمار ُم َعرضة لكثري من اآلفات قبل بُ ُدو صالحها ،وليس يف بيعها مصلحة للمشرتي يف ذلك الوقت.
فنىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابلائع واملشرتي عن بيعها حىت تزيه ،وذلك بُ ُدو الصالح ،اذلي ديلله يف تمر انلخل

االمحرار أو االصفرار.

ثم علل الشارع املنع من تبايعها ،بأنه لو أتت عليها آفة ،أو ىلع بعضها ،فبماذا حيل لك -أيها ابلائع -مال أخيك املشرتى،

كيف تأخذه بال عوض ينتفع به؟

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املزارعة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• ُ
تزيه  :تزيه حتمر كما يف مَت احلديث.وقد أحال ىلع اللون؛ ألن اللون ديلل ىلع الصالح ،لو قلنا إن الزهو هو الطعم الحتاج اإلنسان أن
يأكل قبل أن يبيع يلنظر هل حصل فيها طعم أم ال؟ لكن اللون اكف.
• إن منع اهلل اثلمرة  :باتللف والزوال.
• بم يستحل أحدكم مال أخيه  :كيف يأكله بغري عوض.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

انليه عن بيع اثلمار قبل بدو صالحها.
وضع اجلوائح يف اثلمر اذلي يشرتى بعد بدو صالحه ثم تصيبه جاحئة ،ومعىن وضع اجلوائح رد ابليع إذا نزلت مصيبة قدرية بالزرع أو الشجر
فأتلفته.
فيه حتريم أكل أموال انلاس بغري حق ،ولو بما فيه صورة رضا من الطرفني.
تفسري بدو الصالح املشرتط بليع اثلمار باإلزهاء.
االكتفاء بمسىم اإلزهاء وابتدائه من غري اشرتاط تكامله ألنه جعل مسىم اإلزهاء اغية للنيه وبأوهل حيصل املسىم.
أن زهو بعض اثلمرة اكف يف جواز ابليع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول املعىن وهو األمن من العاهة اغبلا ،أما
ُْ
بعض انلخيل اذلي يبىق أخرض لكنه يت ِمر فهذا يكتىف فيه بطيب الطعم  ،وال حاجة إىل اللون.
أنه إذا باعها قبل اإلزهاء فأصابتها اعهة فيه من مال ابلائع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -مفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل-1427
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها ،نَه ابلائع و املبتاع

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمرة
ُْ َ
المبتَاع».
حىت يبدو صالحها ،نىه ابلائع و

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع اثلمار حىت يظهر نضجها ،ونىه عن ذلك ابلائع واملشرتى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ثمرا اكتلمر والعنب واتلني والرمان واخلوخ وغريها مما يسىم ً
• اثلمرة  :جىن الشجر وثمر انلخل ،فلك ما يسىم ً
ثمارا.
• يبدو صالحها  :يبدو بمعىن :يظهر صالح لك يشء حبسبه ،فمنها ما يكون صالحه باللون ،ومنها ما يكون بالطعم  ،ومنها ما يكون
باللمس ،ومنه ما يكون بالراحئة ،وصالحه :أن يطيب أكله  ،ويكون مهيئا ملا ينتفع به فيه.
• ابلائع واملبتاع  :ابلائع :ابلاذل للثمر ،املبتاع :اآلخذ هلا.

فوائد احلديث:

 .1املنع من بيع اثلمار قبل بدو صالحها وذلك ألنها معرضة للعاهات ،فإذا طرأ عليها يشء منها حصل اإلجحاف باملشرتي يف اثلمن اذلي بذهل
 ،ويف منع الرشع هذا ابليع قطع للزناع واتلخاصم.
 .2انليه عن بيعها قبل بدو الصالح يقِض بطالن ابليع،ألن انليه يقتِض الفساد.
 .3حكمة الرشع يف املعامالت بني انلاس واحلفاظ ىلع أمواهلم،ألن بيع اثلمر قبل بدو الصالح يؤدي إىل أحد أمرين:إما إىل ضياع املال،وإما إىل
الزناع واخلصومة،وهذا ال شك أنه من حفظ املال من وجه،ومن حفظ املودة بني املسلمني،ومن اإلبقاء عليها.
 .4جواز بيعها بعد ب ُ ُدو صالحها ،وكذلك لو باعها قبل بدو صالحها برشط القطع يف احلال ،وهو قول اجلمهور.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل1427ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن بيع حبل احلبلة

َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع َحبَ ِل احلَبَل ِة
ُ
ُ
،واكن بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية ،واكن الرجل يبتاع اجل َ ُز َ
ور إىل أن تن ِت َج انلاقة ،ثم تن ِتج اليت يف بطنها.
قيل :إنه اكن يبيع الشارف -ويه الكبرية املسنة -بنتاج اجلنني اذلي يف بطن ناقته.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا بيع من ابليوع املحرمة ،وأشهر تفاسري هذا ابليع تفسريان:
ُ
 -1أن يكون معناه اتلعليق ،وذلك بأن يبيعه اليشء بثمن مؤجل بمدة تنتيه بوالدة انلاقة ،ثم والدة اذلي يف بطنها ،ون َ
يه عنه
ملا فيه من جهالة أجل اثلمن ،واألجل هل وقع يف اثلمن يف طوهل وقرصه.

ُ
 -2أن يكون معناه بيع املعدوم املجهول ،وذلك بأن يبيعه نتاج احلمل اذلي يف بطن انلاقة املسنة ،ونيه عنه ملا فيه من الرضر

الكبري والغرر ،فال يعلم :هل يكون أنىث ،وهل هو واحد أو اثنان ،وهل هو يح أو ميت؟ وجمهولة مدة حصوهل -وهذه من

ابليعات املجهولة ،اليت يكرث َضرها وعذرها ،فتفِض إىل املنازاعت.

بمعىن :صارت املسألة هلا أربع صور:
األوىل :أن يبيع محل انلاقة.

اثلانية :أن يبيع محل محل انلاقة ،وهذا يعود ىلع جهالة املعقود عليه.

اثلاثلة :أن يؤجل املبيع ،أي يؤجل املدة اليت يكون فيها اليشء ملاك للمشرتي إىل أن تنتج انلاقة أو تنتج اليت يف بطنها.

الرابعة :أن يكون املبيع مؤبدا ،لكن اثلمن مؤجل بأجل جمهول.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أمور اجلاهلية.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• حبل احلبلة  :محل احلمل ،احلبلة مجع حابل ،وأكرث استعمال احلبَل للنساء خاصة ،واحلمل هلن ولغريهن ،من إناث احليوان.
• اجلاهلية  :ما اكنت عليه العرب قبل اإلسالم من الرشك وعبادة األوثان ،وغريهما.
• يبتاع  :يشرتي.
ً
• اجلزور  :هو ابلعري ذكرا اكن أو أنىث ،ومجعه ،جزر ،وجزائر.
• تنتج انلاقة  :تَل.
• تنتج اليت يف بطنها  :يريد بيع نتاج انلتاج ،أي بيع أوالد أوالدها ،وذلك بأن ينتظر أن تَل انلاقة ،فإذا ودلت أنىث ينتظر حىت تشب ،ثم يرسل
عليها الفحل ،فتلقح فله ما يف بطنها.

فوائد احلديث:

َ
َ
 .1انلىه عن هذا ابليع ىلع الك اتلفسريين ،ألنه إن اكن ىلع املعىن األول ،ف ِل َما فيه من جهالة األجل وإن اكن ىلع املعىن اثلاين ،ف ِل َما فيه ،من فقدان
املبيع ،وجهاتله.
 .2الرد ىلع من قال :ال يقال ليشء من احليوانات "حبلت" إال اآلدميات.
 .3إذا وجدت معاملة يف اجلاهلية ولم ينكرها الشارع فيه جائزة ،ألن سكوت الرشع عنها بدون إنكار يدل ىلع إقرارها.

286

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل1427ه.-

الرقم املوحد)5854( :

287

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن ثمن اللكب ،ومهر ابليغ ،وحلوان الاكهن

َْ
ومه ِر ابليغ،
احلديث :عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ثمن اللكب،
َ
ُ َْ
ان الاك ِه ِن».
وحلو ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لطلب الرزق طرق كريمة رشيفة طيبة ،جعلها اهلل عوضا عن الطرق اخلبيثة ادلنيئة.
َ
َّ
فلما اكن يف الطرق األوىل كفاية عن اثلانية ،وملا اكنت مفاسد اثلانية عظيمة ال يقابلها ما فيها من منفعة ،حرم الرشع الطرق
اخلبيثة اليت من مجلتها ،هذه املعامالت اثلالث.

 -1بيع اللكب :فإنه خبيث رجس.

 -2وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها ،اذلي به فساد ادلين وادلنيا.

 -3ومثله ما يأخذه أهل ادلجل واتلضليل ،ممن يدعون معرفة الغيب واتلرصف يف الاكئنات ،وخييلون ىلع انلاس-بباطلهم-
ليسلبوا أمواهلم ،فيأكلوها بابلاطل.

لك هذه طرق خبيثة حمرمة ،ال جيوز فعلها ،وال تسليم العوض فيها ،وقد أبدهلا َ
اَّلل بطرق مباحة رشيفة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > رشوط ابليع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزنا :باب حتريم اتلكسب بابلغاء والزنا  -العقيدة :حرمة اتلكهن وأخذ املال عليه.
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ثمن  :ما يبذل يف مقابل احلصول ىلع اليشء.
• مهر ابليغ  :الزانية ،وابلغاء :الطلب ،وكرثة استعماهل يف الفساد ،ومهرها ،ما تعطاه ىلع الزنا ،سىم مهرا ،من باب اتلوسع.
• حلوان الاكهن  :احلُلوان بضم احلاء ،مصدر "حلوته" إذا أعطيته ،قال يف فتح ابلاري :وأصله من احلالوة ،شبه باليشء احللو ،من حيث إنه
يؤخذ سهال بال مشقة ،وأما الاكهن :فهو اذلي يدِع علم األشياء املغيبة املستقبلة ،ويف معناه "العراف" و "املنجم" وحنوهما من املشعوذين
وادلجالني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

ُ َّ
المعلم وغريه ،ولكب الزرع واملاشية وغريه ،وإنما جيوز اقتناؤه فقط بهذه األشياء اثلالثة.
انليه عن بيع اللكب ،وحتريم ثمنه ،وال فرق بني
ُ
َ
حتريم ابلغاء وحتريم ما يؤخذ عليه ،سواء اكن من حر ٍة أو أمة ،فهو خبيث من عمل خبيث يف مجيع طرقه.
حتريم الكهانة وحنوها من العرافة ،واتلنجيم ،وَضب احلىص ،وحتضري اجلن ،وحتريم أخذ يشء ىلع هذه األعمال الشيطانية.
َّ
من هذه املنهيات وغريها ،يُعلم أن الرشيعة تنىه عن لك ما فيه مرضة وما يرتتب عليه من ماكسب.
ٌ
شخص لكب الصيد أو احلرث أو املاشية فال قيمة هل رشاع؛ أنه لو اكن هل قيمة جلاز هل اثلمن ،إذ أن القيمة
اللكب غري متقوم ،يعين :لو أتلف
عوض عن العني املتلفة ،واثلمن عوض عن العني الفائتة عن صاحبها ،وهذا هو القول الراجح ،ولكن من أتلف لكب غريه لغري عذر
فيستحق اتلعزير.
حفظ العرض أوىل من حفظ املال ،فال جيوز اختاذ الزنا وابلغاء مهنة للتكسب وأخذ املال.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعةاألوىل1427 ،ه.
 اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن لك ذي ناب من السباع ،وعن لك ذي خملب من الطري

َ َ َ ْ ُر
لك ذي نَاب من ر
السبَاع،
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن
ٍ ِ
ِ
َْ
َ ُر
َّ ْ
ري».
وعن لك ِذي ِخمل ٍ
ب ِمن الط ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

األصل يف األطعمة واللحوم احلل واإلباحة ،إال ما استثناه الرشع بديلل خاص ،وهذا احلديث يبني بعض األصناف اليت نىه
السباع ،ولك ذي خملب من الطري ،فلك ذي ناب من ر
الرشع عن تناوهلا من اللحوم ،ويه لك ذي ناب من ر
السباع َّ
حمرم ،وذو
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
َّ
َّ
انلاب من السباع :هو احليوان املفرتس اذلي مجع الوصفني االفرتاس بانلاب والسبعية الطبي ِعية ،اكألسد وانلمر واذلئب ،فإذا
َّ
ختلفت إحدى الصفتني لم حيرم ،وكذلك احلكم يف لك ذي خملب يصيد به من الطيور اكلعقاب وابلاز والصقر وحنو ذلك
فهو َّ
حمرم األكل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َّ
• ناب َّ :
انلاب :من األسنان ،هو اذلي ييل الرباعيات.
َّ
ُ
َ
• ر
َّ
َّ
السباع  :مجع سبع ،وهو احليوان املفرتس ،اكألسد وانلمر واذلئب وحنوها ،مما فيه غريزة سبعية ،يعدو بها ىلع انلاس وادلواب.
َ
• ِخمْلب  :هو الظفر اذلي يصيد به لك سبع من املايش َّ
والطائر ،مأخوذ من اخللب وهو اإلمساك واجلذب.

فوائد احلديث:

َْ
ُ َّ
ََْ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ
األ ْرض َمج ً
{وقد ف َّصل لك ْم َما َح َّر َم
يعا} [ابلقرة ،]29 :وقوهل -تعاىل:-
اذلي خل َق لك ْم َما ِيف
 .1األصل يف األطعمة احلل؛ لقوهل -تعاىل{ :-ه َو ِ
ِ ِ
َ ُ
َعليْك ْم} [األنعام ،]119 :وال حيكم بتحريم يشء من ذلك إال بديلل.
 .2حتريم أكل حلم لك ذي ناب من ر
خملب من الطري.
السباع ،ولك ذي
ٍ
ٍ
َ
خملب من الطري ولك ذي ناب من السباع ما فيها من صالبة العضالت وقبح الراحئة ،فلحوم هذه احليوانات غري
ذي
 .3من احلِكم يف حتريم لك
ٍ
َّ
َّ
ً
ًّ
صاحل ٍة ملعدة اإلنسان؛ ألنها تبتذل جمهودا عضليا يف افرتاسها غريها ،فتقوى بذلك عضالتها وتتصلب ،وتكون عرسة اهلضم ،إضافة إىل
أن تناول حلوم السباع يورث آكلها ً
شبها بها ،فيحصل عنده ميل لالعتداء ىلع انلاس وحب لالنتقام.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.َ
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة1423 ، ـه 2003 -م.
ُ
 فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه. فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع  -الرياض.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكن إذا قام إَل الصالة ،قال :وجهت وجيه لذلي فطر السماوات
واألرض حنيفا ،وما أنا من املرشكني ،إن صالِت ،ونسيك ،وحمياي ،ومماِت هلل رب العاملني

ْ
َّ
احلديث :عن يلع بن أيب طالب ،عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-أنه اكن إذا قام إىل الصالة ،قال« :وجهت وجيه
ُ
َ
ر
وحمْيَايَ ،
لذلي َف َطر َّ
وم َم ِاِت هلل رب العاملني ،ال
السماوات واألرض َحنيفا ،وما أنا من املرشكني ،إن صالِت ،ون ُسيك،
ر
َ ُ َ
رشيك هل ،وبذلك أُمرت وأنا من املسلمنيُ ،
بدك ،ظلمت نفيس ،واعرتفت
الله َّم أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت ريب ،وأنا ع
ِ
ُ
ُّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
واهد ِين ألحسن األخالق ال يهدي ألحس ِنها إال أنت ،وارصف
بِذنيب ،فاغفر يل ذنويب مجيعا ،إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت،
ِ
َ
َع رين سيرئها ال يرصف عين سيرئها إال أنتَّ ،بليك َ
وسعديك واخلري لكُّه يف يَديكُّ َ ،
والرش ليس إيلك ،أنا بِك وإيلك ،تبَاركت
ْ َ
َ
الله َّم لك َر َكعت ،وبك َ
وتَعايلت ،أستغفرك وأتوب إيلك» ،وإذا ركع ،قالُ « :
آمنت ،ولك أسلمت ،خشع لك َسميع،
ِ
ْ
ْ
ْ
وعظيمَ ،
وم رِّخَ ،
وع َصيب» ،وإذا رفع ،قالُ « :
وبرصيُ ،
الله َّم َّ
َ
ربنا لك احلَمد ِمل َء السماوات ،و ِمل َء األرض ،و ِمل َء ما
ْ َ
ْ
الله َّم لك َسجدت ،وبك َ
بينهما ،وم ْل َء ما شئت من يشء بعد» ،وإذا سجد ،قالُ « :
أسلمت ،سجد وج ِيه
آمنت ،ولك
ِ
َ
َّ
َّ
ْ
لذلي َخلَقهَ ،
وص َّوره ،وش َّق َسمعه َ
وبرصه ،تبارك اهلل أح َسن اخلَال ِقني» ،ثم يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم:
َْ
ُ ْ
َّ
ْ
َُ ر
َ َّ
رسفْ ُ
أعلَنت ،وما أَ ْ َ
أخرت ،وما ْ َ
المقدم وأنت
ت ،وما أنت أعلم به ِم رين ،أنت
أرس ْرت وما
اللهم اغ ِفر يل ما قدمت وما
«
ُْ َ ر
المؤخر ،ال هلإ إال أنت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف بعض األدعية املأثورة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصالة أال ويه قول« :وجهت وجيه لذلي

فطر السماوات واألرض حنيفا ،وما أنا من املرشكني ،إن صالِت ،ونسيك ،وحمياي ،ومماِت هلل رب العاملني ،ال رشيك هل ،وبذلك

أمرت وأنا من املسلمني ،امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت ريب ،وأنا عبدك ،ظلمت نفيس ،واعرتفت بذنيب ،فاغفر يل ذنويب
مجيعا ،إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت ،واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ،وارصف عين سيئها ال يرصف عين

سيئها إال أنت ،بليك وسعديك واخلري لكه يف يديك ،والرش ليس إيلك ،أنا بك وإيلك ،تباركت وتعايلت ،أستغفرك وأتوب

إيلك» يف استفتاح صالته ،كذلك قول « :امهلل لك ركعت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،خشع لك سميع ،وبرصي ،ومِّخ،
وعظيم ،وعصيب» يف ركوعه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكذا قول « :امهلل ربنا لك احلمد ملء السماوات ،وملء األرض ،وملء
ما بينهما ،وملء ما شئت من يشء بعد» حال الرفع من الركوع ،وقول« : :امهلل لك سجدت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،سجد
ً
وجيه لذلي خلقه ،وصوره ،وشق سمعه وبرصه ،تبارك اهلل أحسن اخلالقني» حال السجود ،وأخريا قول« :امهلل اغفر يل ما
قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أرسفت ،وما أنت أعلم به مين ،أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال هلإ إال أنت» بني

التشهد والسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•

ْ
وجيه  :أيَّ :
َّ
توجهت بالعبادة وأخلصتها لذلي َف َطر َّ
السموات.
وجهت
َف َطر َّ
السموات  :أي :أوجدهما وأب ْ َدعهما ىلع غري ِمثال سابق.
َ
ر
اإلسالم.
ُحنيفا  :مائل من ابلاطل إىل ادلين احلق ،وهو ِ
ُّ
ن ُسيك  :النسك :العبادة ،ولك ما يتقرب به إىل اهلل.
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َْ
حميَاي  :أي :حياِت.
َم َم ِاِت  :أي  :مويت.
ً
َّبليك َ
ً
متكررا ،وأجيبك إجابة بعد إجابة ،يا رب.
وسعديك  :أي أسعد بأمرك ،وأتبعه إسعادا
ََ َ
بك َوإيلك  :أي :اتل َ
جايئ وانتهايئ إيلك ،وتوفييق بِك.
أن ا
ِ
ِ
َُ
َ
َ
َ
تبَاركت  :أي :ثبت اخلري عندك وكرث.
ر
ُ
مِّخ  :مخ العظام أو ر
ادلماغ .
َ ُ ُّ َ َ
َْ َ َْ
َع َصيب َ :
الع َصب :ما يشد المفاصل ويربط بعضها بِبعض.
رساف ُجمَ َ
أرسفت  :اإل ْ َ
اوزة احلَد يف لك فعل أو قول وهو يف اإلنفاق أشهر.
ِ

•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

ر
استحباب االستفتاح بهذا اذلكر.
استفتاح الصالة ورد هل عدة ألفاظ ،واألفضل أن يأِت لك م َّرة بلفظ منها؛ يلعمل جبميع انلصوص الواردة فيه ،وإن اقترص ىلع بعضها جاز.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينوع يف أدعية االستفتاح ،فمرة يقول بهذا ادلاعء وأخرى بغريه.
أن ُداعء االستفتاح َحمله بعد تكبرية اإلحرام ،وقبل َّ
اتلعوذ وال ِقراءة.
ر
َ
الُباءة من أهل الرشك.
َّ َ َ
َّ َ ر ْ َ َ
َُُ َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّلل رب العال ِمني}.
أن الصالة وسائر العبادات جيب أن تكون خالصة هلل تعاىل؛ لقوهل تعاىل{ :إن صال ِِت ونس ِيك وحمياي ومم ِاِت ِ ِ
َ
أن حميا اإلنسان ومماته هلل ،يعين :هو اذلي يترصف حبياته وكذلك بعد مماته لكمال ربوبيته -تبارك وتعاىل.
َ
ُ
ظلم اإلنسان نلفسه؛ لقوهل (ظلمت نفيس).
َّ
إثبات أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقع منه اذلنب؛ لقوهل( :واعرتفت بذنيب).
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -مفتقر إىل ر
ربه وذلك بطلب داعئه إياه؛ لقوهل( :فاغفر يل) ولو اكن غنيا عن اهلل ما احتاج إىل أن يدعوه.
أحد حمتاج إىل ُحسن األخالق ،بل إىل أحس ِنها؛ ألنه إذا اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا ذللك ،فمن دونه من باب أوىل.
أن لك ٍ
َ
أن ِهداية اخللق بيد اهلل تعاىل؛ لقوهل( :ال يهدي ألحسنها إال أنت).
أنه ال بأس باتللبية يف غري اإلحرام؛ لقوهلَّ :
(بليك).
ْ
فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -مفتَ ِقر إىل اهلل تعاىل يف اإلسعاد؛ لقوهل ( :وسعديك).
فيه أن مقايلد األمور خريها َ ر
ورشها بيد اهلل سبحانه وتعاىل.
َّ
الرش ال يُنسب إىل اهلل تعاىل وهذا من َّ
اتلأدب مع اهلل تعاىل ،وإال فلك أمور اخللق بِيَده سبحانه وتعاىل ،كما جاء يف احلديث  ( :وتؤمن
أن
َ
بالق َدر خريه َ ر
ورشه ).
أن اإلنسان ال تقوم مصالح دينه ودنياه إال إذا آمن بهذه القضية العظيمة اليت أشار إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل (أنا بك وإيلك)
ففيه اإلشارة إىل االستعانة باهلل تعاىل واإلخالص هل بقوهل( :إنا بِك وإيلك).
َ
َ
الُبكة العظيمة فيما يتعلق بأسماء اهلل تعاىل وصفاته؛ لقوهل ( :تباركت )
َ
فيه تزنيه اهلل تعاىل عن لك ما ال يَليق جباللة؛ لقوهل( :تعايلت).
ُعلو اهلل تعاىل املاكين وأنه تعاىل فوق لك يشء.
ُّ
فيه أن الركوع ال يكون إال هلل كما هو احلال يف السجود ؛ لقوهل (لك ركعت).
َ
فيه خضوع أعضاء اإلنسان خلالقها؛ لقوهل( :خشع لك سميع).
َّ
َّ
استحباب ُّ
ادلاعء بعد التشهد وقبل التسليم من الصالة .
ُّ
ُّ
استحباب ادلاعء بما جاء يف احلديث وغريه مما ورد يف السنة وإن داع بغري الوارد يف مواضع ادلاعء اكلسجود فال بأس به.
َ ْ
أن أمور اخلَلق بيد اهلل يُقدم منهم من شاء ُ
وعدهل.
ويؤخر منهم من شاء بمقتىض حكمته
ِ
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت1379 ،ه.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل،
1432ه.
نيل األوطار رشح منتىق األخبار ،تأيلف :حممد بن يلع الشواكين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة -
1404ه.
املعجم الوسيط ،تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة.
(إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10903( :
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ً
ً
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال معزتال ،لم يصل يف القوم ،فقال :يا فالن ،ما منعك أن
تصِّل يف القوم؟ فقال :يا رسول اهلل أصابتين جنابة ،وال ماء ،فقال :عليك بالصعيد ،فإنه يكفيك

ً
ً
ر
احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال ُمعزتال ،لم يُ َصل
ٌ
جنابة ،وال َم َ
اء ،فقال( :عليك
يف القوم ،فقال( :يا فالن ،ما منعك أن تصيل يف القوم؟) فقال :يا رسول اهلل أصابتين
ْ َ
َّ
يد ،فإنه يَك ِفيَك).
بالص ِع ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالصحابة صالة الصبح ،فلما فرغ من صالته رأى رجال لم يصل معهم ،فاكن من كمال

لطف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ، -وحسن دعوته إىل اهلل ،أنه لم يعنفه ىلع ختلفه عن اجلماعة ،حىت يعلم السبب يف ذلك،

فقال :يا فالن ،ما منعك أن تصىل مع القوم؟ ،فرشح عذره -يف ظنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -بأنه قد أصابته جنابة وال
ماء عنده ،فأخر الصالة حىت جيد املاء ويتطهر ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم -إن اهلل تعاىل قد جعل لك -من لطفه -ما يقوم

مقام املاء يف اتلطهر ،وهو الصعيد ،فعليك به ،فإنه يكفيك عن املاء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َْ ً
َّ
ُمعزتال  :منفردا عن القوم ،متنحيا عنهم ،وهو خالد بن رافع -ريض اهلل عنه ،-واكن ممن شهد بدرا.
ُ ُ
فالن  :لكمة يكىن بها عن اسم اذلكر من بين آدم ،واألنىث فالنة.
َ
َما َمنَ َعك  :أي يشء منعك عن الصالة يف القوم؟
َيف القوم  :مع القوم اذلين يصلون مجاعة.
َ َ
ابتْين َجنَابَ ٌة  :حدث َّ
يلع جنابة ،والظاهر أنه احتالم لقوهل :أصابتين ،واجلنابة هنا نزول املين.
أص ِ
و ال ماء  :ال ماء ميع ،أو ال ماء موجود حويل.
عليك  :اقصد.
َّ
الص ِعيد  :وجه األرض وما عال منها ،وقيل :الرتاب خاصة.
ْ َ
يَك ِفيَك  :يغنيك عن املاء ،حيث لم جتده.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ُحسن املالطفة والرفق يف اإلنكار.
ترك الشخص الصالة حبرضة املصلني بغري عذر معيب.
االكتفاء يف ابليان بما حيصل به املقصود من اإلفهام؛ ألنه أحاهل ىلع الكيفية املعلومة من اآلية ،ولم يرصح هل بها.
اتليمم ينوب مناب الغسل يف اتلطهري من اجلنابة.
اتليمم ال يكون إال لعادم املاء أو املترضر باستعماهل وقد بسط الرجل عذره وهو عدم املاء ،فأقره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك.
سؤال من اعزتل اجلماعة عن سبب اعزتاهل.
ال ينبيغ ملن رأى مقرصا يف عمل ،أن يبادره باتلعنيف أو اللوم ،حىت يستوضح عن السبب يف ذلك ،فلعل هل عذرا ،وأنت تلوم.
جواز االجتهاد يف مسائل العلم حبرضة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد ظن الصحايب أن من أصابته اجلنابة ال يصىل حىت جيد املاء ،وانرصف
ذهنه إىل أن آية اتليمم خاصة باحلدث األصغر.
يرس الرشيعة اإلسالمية ،حيث جاز ملن عدم املاء أن يتيمم ويصيل حىت جيد املاء ،وال يعيد الصالة.
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 .10عناية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3051( :
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َ َ
أن اعئشة زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أِب بكر الصديق حني
دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة

َ
ْ َ َ ْ
حفصة َ
بنت عبد الرمحن بن
احلديث :عن عروة بن الزبري عن اعئشة زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنها انتَقلت
ُ
ْ َ
َ َ َ ْ
ت يف َّ
ادلمِ من احليضة اثلاثلة .قال ابن شهاب :فذكر ذلك ِل َعم َرة بنت عبد الرمحن .فقالت:
أيب بكر الصديق ،حني دخل
َ َََ ُ
َ
ُ
صدق عروة .وقد جادهلا يف ذلك ناس ،وقالوا :إن اهلل -تبارك وتعاىل -يقول يف كتابه{ :ثالثة قروءٍ} [ابلقرة .]228 :2
َ
َ
َ
األ ْط َه ُ
اء؟ .إنما األقْ َر ُ
فقالت اعئشة :صدقتم ،وتدرون ما األقْ َر ُ
ار.
اء

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َّ
َّ
يف هذا األثر خيُب عروة بن الزبري أن اعئشة -ريض اهلل عنها -نقلت حفصة -بنت شقيقها عبد الرمحن -من بيت العدة ملا

طلقها زوجها املنذر بن العوام حني نزل عليها ادلم من احليضة اثلاثلة ،وذلك تلمام عدتها ،وقد حصل بني اعئشة وبني بعض
َ َََ ُ
الصحابة نزاع يف معىن ْ
حليض.
القرء الوارد يف اآلية ،عند قوهل -تعاىل{ :-واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة ق ُروءٍ} .فقالوا :يه ا ِ

فأجابتهم اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنكم أصبتم يف قراءتكم القرآن ،وأخطأتم اتلفسري؛ ألن معىن ْ
القرء هو الطهر اذلي
يكون بني احليضتني ،والقرء من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وإيله ذهب مالك والشافيع ،وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو حنيفة

وأمحد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مالك.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
انتقلَ ْ
ت حفصة  :أي أن اعئشة نقلت حفصة من بيت العدة.
ني َد َخلَ ْ
ح َ
ت  :رشعت.
ِ
ُ
فذكر  :هذا قول ابن شهاب ،كذا رصح به يف "موطأ حممد بن احلسن".
َ
ُ
َص َدق عروة  :أي فيما روى.
َ
جادهلا  :نازع اعئشة.
َ ْ
صدقتُم  :أي يف قراءتكم القرآن.
األقراء  :مجع قرء ،وهو من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وإيله ذهب مالك والشافيع ،وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو حنيفة وأمحد.
ْ
األطهار  :بفتح اهلمزة ،مجع طهر ،وهو ما بني احليضتني.

َّ
أن ْ
القرء يف قوهل -تعاىل" :-ثالثة قروء" هو الطهر ،وهو الزمن اذلي بني احليضتني.
.1
ر
 .2أن القرء يف اآلية حممول ىلع الطهر فتمِض العدة بمِض ثالثة أطهار وإن لم تنقض احليضة اثلاثلة.
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املصادر واملراجع:

 موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح املدين ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،اعم النرش  1406 :ـه 1985 -م
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1هَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م آداب الزفاف يف السنة املطهرة ،للشيخ األبلاين .انلارش :دار السالم .الطبعة :الطبعة الرشعية الوحيدة 1423ه2002/م اتلعليق املمجد ىلع موطأ حممد ،أليب احلسنات اللكنوي .انلارش :دار القلم ،دمشق .الطبعة :الرابعة  1426 ،ـه 2005 -م -رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك .انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة .الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)58167( :
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أن اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته ،وتقول :إن ايلهود تفعله

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت تكره أن جيعل يده يف َخ َ
ارصتِ ِه ،وتقول :إن ايلهود تفعله.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن اعئشة -ريض اهلل -عنها اكنت تكره أن يضع املصيل يده يف خارصته وهو يصيل ،وبينت العلة

والسبب ،وهو أنه من فعل ايلهود.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
واضعا يده ىلع خارصته ،اْو يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع ،وهما
• يده يف خارصته  :يعين:
خارصتان.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

ر
ً
واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع.
انليه أن يصيل املصيل
َّ
َّ
احلكمة يف انليه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة ،وقيل :احلكمة أنه فعل املتكُبين ،وال منافاة؛
َّ
َّ
ً
جنسا أفضل منهم ،فهم يقولون :إنهم شعب اهلل املختار ِ.
فإن من طبيعة ايلهود الكُب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعبًا ،وال
َّ
ألن املصيل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذل ر ًال ً
بعيدا عن صفات املتكُبين وسيماهم.
املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛
ُ
َّ
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو اكن يفِض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
َّ
مجهور العلماء محلوا الكراهة ىلع الكراهة اتلزنيهية،؛ قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصالة ببطالن ،وهذا حممل وجيه ،ما لم يقصد املخترص التشبه
ً
حراما.
بايلهود أو املتكُبين؛ فيكون

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)10875( :
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َ
َْ
ََ
َّ ْ َ َ ْ
ََ ْ
ََْ
أن عبد اهلل بن أِب أوىف َك َّ َ
ريتني
رب ىلع جنازة ابن ٍة هل أربع تكبريات ،فقام بعد الرابعة كقدر ما بني اتلكب
َْ َْ
َْ ُ
َ ْ َُ
يستغف ُر هلا ويدعو ،ثم قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع هكذا

َ َ
ُب ىلع َجنَازة ْابنَة هل ْ
وىف -ريض اهلل عنهما :-أنه َك َّ َ
أر َب َع تكبريات ،فقام بعد الرابعة
احلديث :عن عبد اهلل بن أيب أ
ٍ
ْ
َْ
ََ ْ
َّ ْ َ َ ْ
َ ْ َ
ُ
ُ
َ
ني ي َ ْستَغ ِف ُر هلا ويدعو ،ثم قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع هكذا.
كقد ِر ما بني اتلك ِبريت ِ
َ ُ َرُ َْ ً
َّ
ْ
َ َّ َ ً َ َ َ َ
ث َساعة حىت َظنَنْ ُ
ُب مخسا ،ثم سلم عن يمينه وعن شماهل .فلما ان َرصف قلنا هل:
ت أنه سيك
ويف رواية :كُب أربعا فمك
َ َ
َ ْ َ
ُ ُ
أزيدكم ىلع ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع ،أو :هكذا صنع رسول اهلل -صىل
ما هذا؟ فقال :إين ال ِ
اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
ُب ْ
فك َّ َ
أر َب َع تكبريات ،وتأخر قليال بعد اتلكبرية
خيُب عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -أنه صىل ىلع َجنازة ابنته،
َ
َ
الرابعة يدعو ويستغفر هلا ،وتفصيل ذلك أنه يُك رُب لَلخول يف الصالة ،ثم يقرأ الفاحتة ،ثم يُك رُب اتلكبرية اثلانية ،ثم يصيل
َ
ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم يُك رُب اتلكبرية اثلاثلة ،ثم يدعو للميت ،ثم يُكُب اتلكبرية الرابعة.
َّ
َ
وقال عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -بعد أن سلم من الصالة ملن صىل معه :هكذا اكن يصنع رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم .-أي يكُب أربع تكبريات ويدعو للميت بعد اتلكبرية الرابعة.
َ
ُ َ
َْ
َ
ر
ويف رواية :أنه ك َُّب أربع تكبريات ،ثم داع هلا واستغفر بعد اتلكبرية الرابعة ،حىت أيقن من خلفه أنه سيكُب اتلكبرية

اخلامسة ،ثم سلم تسليمتني :األوىل إىل جهة ايلمني ،واثلانية إىل جهة اليسار ،اكلصالة ،وبعد تمام الصالة ،سأهل من وراءه من
انلاس عن سبب تأخره بعد اتلكبرية الرابعة ولم يسلرم بعدها ً
فورا ،فقال :إن اذلي َصنعته ليس فيه زيادة ىلع اذلي صنعه

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وصفة التسليم حمل خالف سائغ بني العلماء ،واألصح واألكرث من فعل الصحابة التسليم

عن يمينه فقط ،حىت حيك اإلمجاع ىلع ذلك ،كما يف املغين البن قدامة ،وهذا احلديث حسنه األبلاين ولكن يف حتسينه
اختالف بني العلماء؛ ألن يف سنده إيراهيم اهلجري وهو ضعيف ،وقد ورد ً
أيضا حديث مرفوع يف التسليمة الواحدة وفيه

إرسال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :رواه ابن ماجه واحلاكم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فيه أن تكبريات اجلنازة أربع تكبريات.
مرشوعية ادلاعء بني اتلكبرية األخرية والتسليم.
استحباب ادلاعء للميت بعد اتلكبرية الرابعة.
مرشوعية التسليم من صالة اجلنازة.
بعض السنن قد ختىف ىلع بعض انلاس.
حرص الصحابة ىلع اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز االستفسار ممن فعل فعال لم يظهر وجه فعله.
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َّ ُ ُ
جل
 .8جيوز أن يصيل ىلع اجلنازة غري اإلمام الراتب ،لكن بإذن اإلمام؛ لعموم قوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-كما يف صحيح مسلم" :ال يؤمن الر
َ
َّ َ
الر ُجل يف ُسلطانه" .وحيتمل أن يكون عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -هو اإلمام الراتب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد ابن ماجه القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
املستدرك ىلع الصحيحني ،تأيلف :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد انليسابوري ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،انلارش :دار
الكتب العلمية – بريوت.

الرقم املوحد)8872( :
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أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض ،فذكر ذلك عمر لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتغيظ
منه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« :-أنه طلق امرأته ويه حائض ،فذكر ذلك عمر لرسول اهلل -صىل
َ َ َ َّ َ
َ ُ
ْ َْ
ري ْ َ
َْ ُ
َُ
حتيض
اجعها ،ثم ِيلُم ِسكها حىت تطه َر ،ثم ِ
اهلل عليه وسلم ،-فتغيظ منه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم قال :ل ِ ِ
َ
َ
َّ ُ
ً
طاهرا قبل أن ي َم َّس َها ،فتلك ال ِعدة ،كما أمر اهلل -عز وجل.»-
فتَ ْط ُه َر ،فإن بدا هل أن يطلقها فليطلقها
ْ ًَ
ْ َ ً
َّ َ
َ َ
ْ َ
حتيض َحيضة ُم ْستَقبَلةِ ،س َوى َحيض ِت َها اليت َطلق َها فيها».
ويف لفظ« :حىت ِ
َ َ ْ
ُ َ ْ
ُ
َ
ويف لفظ «فح ِسبت من طالقها ،وراجعها عبد اهلل كما أمره رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

طلق عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -امرأته ويه حائض ،فذكر ذلك أبوه للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتغيظ غضبا،

حيث طلقها طالقا حمرما ،لم يوافق السنة.

ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حىت تطهر من تلك احليضة ثم حتيض أخرى ثم تطهر منها.

وبعد ذلك -إن بدا هل طالقها ولم ير يف نفسه رغبة يف بقائها -فليطلقها قبل أن يطأها ،فتلك العدة ،اليت أمر اهلل بالطالق

فيها ملن شاء.

واختلف العلماء يف وقوع الطالق ىلع احلائض ومع أن الطالق يف احليض حمرم ليس ىلع السنة ،والقول املفىت به ما دلت

عليه روا ية أيب داود وغريه هلذا احلديث( :فردها يلع ولم يرها شيئا) وأما األلفاظ الواردة يف هذه الرواية فليست رصحية يف
الوقوع وال يف أن اذلي حسبها هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويف احلديث املحكم املشهور( :من عمل عمال ليس

عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السين والطالق ابلدِع
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• فتغيظ منه  :اشتد غضبه لكون الطالق يف احليض حراما.
• لرياجعها  :لريجعها إىل ما اكنت عليه قبل هذا الطالق املحرم.
• ثم يمسكها  :يستمر بها يف عصمته.
• حىت تطهر  :من حيضتها.
• فتطهر  :تغتسل من احليضة.
• قبل أن يمسها  :أن جيامعها.
• كما أمر اهلل  :أذن اهلل يف قوهل ":فطلقوهن لعدتهن".
• فحسبت من طالقها  :حيتمل أنه -صىل اهلل عليه وسلم -هو اذلي حسبها من طالقها ،وحيتمل أنه ابن عمر.
فوائد احلديث:

دِع اذلي ليس ىلع أمر الشارع.
ابل ِ
 .1حتريم الطالق يف احليض ،وأنه من الطالق ِ
 .2األمر بإرجاعها إذا طلقها يف احليض ،وإمساكها حىت تطهر ثم حتيض فتطهر
ْ
َ
جامع فيه.
 .3قوهل [ قبل أن يمسها] ديلل ىلع أنه ال جيوز الطالق يف ُطه ٍر
 .4احلكمة يف إمساكها حىت تطهر من احليضة اثلانية ،هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر ،فيحصل دوام العرشة.وقال ابن عبد الُب :الرجعة
ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املقصود يف انلاكح.وأما احلكمة يف املنع من طالق احلائض ،فخشية طول العدة.وأما احلكمة يف املنع
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من الطالق يف الطهر املجامع فيه فخشية أن تكون حامال ،فيندم الزوجان أو أحدهما.ولو علما باحلمل ألحسنا العرشة ،وحصل االجتماع
َ
ُ
بعد الفرقة وانلفرة.ولك هذا راجع إىل قوهل تعاىل { ف َطلقوهن لعدتهن} وهلل يف رشعه حكم وأرسار ،ظاهرة وخفية.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،2دار السعادة.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)5827( :

302

ًّ
ً
أن عليا قال :تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها ،-فقلت :يا رسول اهلل ،ابن ِب ،قال« :أعطها شيئا» قلت :ما
عندي من يشء .قال« :فأين درعك احلطمية؟»

َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن ًّ
ُ
ُ
فقلت :يا رسول اهلل ،ابْ ِن
تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها،-
عليا قال:
َ
يب ،قال« :أَ ْعطها ً
شيئا» قلت :ما عندي ِمن يشء ،قالَ « :
فأين ِد ْر ُعك احل ُ َط ِم َّية؟» قلت :يه عندي ،قال« :فأعطها إياه».
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -وهو ابن عم انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ ،-
زوجه انليب -صىل اهلل عليه
ْ
ً
أن يُعطي زوجه صداقًاً ،
وسلم -ابنتَه فاطمة -ريض اهلل عنها ،-فأمره َّ
انل َّ
وإشعارا هلا
جُبا خلاطرها،
يب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
والق ْدرَّ ،
ولما لم جيد شيئًا ،سأهل عن درعه وهو اللباس اذلي يلبس يف احلرب للوقاية؛ يلُ ْصدقها إيَّاها ،فيكون ً
مهرا هلا
بالرغبة

ريض اهلل عنها -رغم قلته.ٌ
وقوهل( :احلطمية) أي املنسوب إىل قبيلة ُحطمة بن حماربٌ ،
بطن من عبد القيس ،اكنوا يصنعون ادلروع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َابن يب  :اسمح يل بادلخول بفاطمة.
ً
ًَ
ً
ً
أ ْع ِط َها شيئًا  :أي يشء اكنً ،
مهرا ،أو غريه ،كثريا اكن أو قليال ،وذلك استمالة لقلبها ،واستجالبا ملودتها.
ما عندي ِمن يشء  :أراد اليشء الزائد ىلع احلوائج الالزمة ،وإال فال يريد أنه ال يشء عنده.
َ
ٌ
قميص من ِحل ِق احلديد ،يُلبَس يف احلرب؛ للوقاية من السالح.
درعك  :ادلرع:
ٌ
احل ُ َّ
منسوب إىل قبيلة ُحطمة بن حماربٌ ،
بطن من عبد القيس ،اكنوا يصنعون ادلروع.
طمية :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

َّ
َّ
أنه البُد يف انلراكح من الصداق.
استحباب ختفيف الصداق.
َّ
الصداق ليس ً
ًّ
أصليا يف عقد انلاكح؛ وذلا فإنه ال يرض جهله يف العقد ،وحيسن ختفيفه.
عوضا
َّ
أن الصداق كما يكون بانلقود واألثمان ،يكون ً
أيضا بالعروض واملتاع.
ً
َّ
ُ
ٍ
ببيع وحنوه.
وسالح،
ٍ
دروع،
أن إعداد آلة اجلهاد ،من
ٍ
وفرس ،ال يعتُب توقيفا ال جيوز معه اتلرصف فيهٍ ،
أنه جيوز االمتناع من تسليم املرأة حىت يسلم الزوج مهرها.
فضل يلع -ريض اهلل عنه ،-وذلك حني أنكحه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابنته فاطمة -ريض اهلل عنها.-
أنه جيوز أن يكون املهر مما ال يصلح للمرأة ،ولكن تبيعه أو تهديه.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية.1406 ، مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م. صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ،دار آل بروم ،الطبعة :األوىل. نيل األوطار للشواكين  ،ت :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
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ْ َ َْ
ْ
َ
ْ
استَ َش َ
ار انلَّاس يف إمالص المرأة
أن عمر بن اْلطاب

َ ْ ُ ََ ْ ْ
ُ ْ َ َ ْ
ْ
َْ َْ ََ َ ُْ َُ
َ َّ ُ ْ
ار َّ َ
اخل َ َّ
استَ َش َ
رية ْب ُن شعبَة« :ش ِهدت
الص المرأ ِة ،فقال الم ِغ
اب -ريض اهلل عنه -أنه
ط
احلديث :عن عمر ب ِن
انلاس ِيف إم ِ
ِ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َ ْ َْ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قىض ِفي ِه بِغر ٍة -عب ٍد أو أم ٍة -فقال :ائتين بِمن يشهد معك ،فش ِهد معه حممد بن مسلمة».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً َ
َ
وضعت امرأة ودلها ميتا قبل أوان الوالدة ىلع إثر جناي ٍة عليها.
َ
َ
َ
وعلماءهم يف أموره وقضاياه فحني
واكن من اعدة اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن يستشري أصحابه
غري ٍّ
أسقطت هذه املرأة جنينا ً ميتا ً َ
تام ،أشلك عليه احلكم يف ديته ،فاستشار الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف ذلك.
َ
ُ
َ
قىض بدية اجلنني َّ
"بغرة" عبد أو أمة.
شهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فأخُبه املغرية بن شعبة أنه ِ
ً ً
اتلثبُ َ
فأراد عمر َّ
ت من هذا احلكم ،اذلي سيكون ترشيعا اعما إىل يوم القيامة.
َّ
فأكد ىلع املغرية أن يأِت بمن يشهد ىلع صدق قوهل وصحة نقله ،فشهد حممد بن مسلمة األنصاري ىلع صدق ما قال- ،ريض
اهلل عنهم أمجعني.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
أزلَ َقتْه واسقطته ،وهو أن َ
املرأة ودلها :أي ْ
ْ ُ
ََْ َ
تض َعه قبل أوانه.
ت
• إمالص املرأ ِة  :أملص ِ
َ
ُ
ٌ
ر
اآلديم ىلع اهلل -تعاىل.-
العبد واألمة ِولو اكنا أسودين ،لك َرم
• غ َّر ٍة  :بياض يف الوجه ،واستُعمل -هنا -يف
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ً
ً
ٌ
ٌ
دية اجلنني إذا سقط ميتا ،بسبب اجلناية ،عبد أو أمة ،أما إذا سقط حيا ثم مات بسببها ،ففيه دية اكملة.
استشارة أهل العلم والعقل ىف مهام األمور ومستَجدها ،لطلب احلق والصواب.
اتلثبت يف املسائل ،وطلب صحة األخبار فيها.
ٌ
ديلل ىلع أن العلم اخلاص قد خيىف ىلع األكابر ويعلمه من هو دونهم.
يف احلديث ديلل ىلع أنه ال اجتهاد مع انلص.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أن عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه ،قرأ يوم اجلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء السجدة نزل ،فسجد
وسجد انلاس

ْ
احلديث :عن َربيعة بن عبد اهلل بن ُ
اله َديْر َّ
اتليْ ِ ر
يم :أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-قرأ يوم اجلمعة ىلع ال ِمن َُب
َ
َ
َ
انلحل حىت إذا جاء َّ
بسورة َّ
السجدة نزل ،فسجد وسجد انلاس حىت إذا اكنت اجلمعة الق ِابلة قرأ بها ،حىت إذا جاء
السجدة ،قال« :يا أيُّها انلاس إنا َن ُم ُّر ُّ
َّ
بالسجود ،فمن سجد ،فقد أصاب ومن لم يسجد ،فال إثم عليه ولم يَسجد عمر -
ريض اهلل عنه »-ويف رواية« :إن اهلل لم يَفرض ُّ
السجود إال أن نشاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

انلحل حىت إذا جاء َّ
معىن احلديث" :أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-قرأ يوم اجلمعة ىلع ال ِمنْ َُب بسورة َّ
السجدة "
َْ
ْ َ َّ َ ْ َ َ
َ
َ ُ َُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ََ ُ َ
األ ْ
{و ََّّلل ي َ ْس ُج ُد َما يف َّ
الس َم َ
َ
ُبون * خيافون َر َّب ُه ْم ِم ْن ف ْوقِ ِه ْم
ك
ت
س
ي
ال
م
ه
و
ة
ك
ئ
ال
م
ال
و
ة
اب
د
ن
م
ض
ر
ات َو َما ِيف
ِ
ِ
ٍ
ِ
او ِ
عند قوهل تعاىلِ ِ :
ِ
ِ
ْ
َ
ْ ُ َ
َو َيف َعلون َما يُؤ َم ُرون} [انلحل]50 ،49 :
ْ
َ
"نزل ،فسجد وسجد انلاس" نزل من ىلع ال ِمن َُب وسجد ىلع األرض وسجد انلاس معه.
َ
انلحل" ،حىت إذا جاء َّ
القابلة قَرأ بها" أي :بسورة َّ
السجدة" أي :حىت إذا قرأ اآلية اليت فيها سجدة،
"حىت إذا اكنت اجلمعة
ِ
َ
ُ
َّ
ُّ
وتأهب انلاس للسجود لم يسجد -ريض اهلل عنه ،-ومنعهم من السجود كما يف رواية املوطأ " :فتهيأ انلاس للسجود فقال ىلع
َ
ِر ْس ِلكم إن اهلل لم يكتبها علينا إال أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا"
َ
ثم قال -ريض اهلل عنه" :-يا أيُّها انلاس إنا َن ُم ُّر ُّ
بالسجود ،فمن َسجد ،فقد أصاب ومن لم يسجد ،فال إثم عليه" يعين :ن ُم ُّر
باآليات اليت فيها َسجدة ،فمن َسجد فيها فقد أصاب ُّ
السنة ومن لم يسجد فال إثم عليه.
"ولم يسجد عمر -ريض اهلل عنه "-بليان أن سجود ر
اتلالوة ليس واجبا.
َ
السجود إال أن نشاء» أي  :لم يوجبه علينا إال إن شئنا ُّ
ويف رواية« :إن اهلل لم يَفرض ُّ
السجود سجدنا وإن لم نشأ لم نسجد .ويف
ِ
رواية" :يا أيُّها انلاس ،إنا لم نُؤمر ُّ
بالسجود" فاحلاصل :أن هذا األثر من أمري املؤمنني قاهل يف خطبة اجلمعة ،أمام الصحابة
َّ
فحينئذ يكون قول الصحايب حجة ،السيما اخلليفة َّ
الراشد ،اذلي
لكهم ،فلم يُنكر عليه أحد منهم؛ فدل ىلع عدم املعارضة،
ٍ
ً
هو أوىل باتباع ُّ
إمجااع.
السنة ،وحبضور مجيع الصحابة ،فيكون

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
إمجااع سكوتيًا.
استحباب سجود اتلالوة ،ثم إنه -ريض اهلل عنه -قاهل بمحرض من الصحابة ولم ينكره عليه أحد ،فاكن
فيه جواز قراءة سورة فيها سجدة يف خطبة اجلمعة.
َ
فيه أن الفصل اليَسري يف خطبة اجلمعة ال يؤثر ىلع صحتها.
فيه أن سجود اتلالوة ال يؤثر ىلع صحة خطبة اجلمعة.
جواز قراءة سورة َّ
انلحل يف خطبة اجلمعة.
ُّ
ْ
ُ
ُّ
ر
الزنول من ىلع ال ِمن َُب ألداء سجدة اتلالوة ،لكن هذا يقيد بما إذا اكن ال يمكنه السجود عليه؛ لضيق املاكن ،فيزنل ويسجد وإن أمكنه سجد
عليه.
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.7
.8
.9
.10
.11

المستمع َتبَع للقارئ ،فإن َسجد ،سجد ُ
أن ُ
المستمع معه وإال فال .
فيه أن ُّ
السنة يُثاب فاعلها وال يُعاقب تاركها .
ُ
فيه أن خليفة املسلمني هو من يتوىل خطبة اجلمعة.
فيه فقه عمر -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع بيان ونرش ُّ
السنة.
فيه فضل سورة َّ
انلحل؛ ألن عمر -ريض اهلل عنه -كرر قراءتها يف مجعتني.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكُبى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة،
1323ه.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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ً
عويمرا العجالين جاء إَل اعصم بن عدي األنصاري ،فقال هل :يا اعصم ،أرأيت رجال وجد مع امرأته
أن
ً
رجال ،أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ سل يل يا اعصم عن ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ً
احلديث :عن ابن شهاب ،أن سهل بن سعد الساعدي أخُبه :أن ُع َويْ ِمرا العجالين جاء إىل اعصم بن عدي األنصاري،
ً
ً
فقال هل :يا اعصم ،أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال ،أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ سل يل يا اعصم عن ذلك رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسأل اعصم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ،فكره رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -املسائل واعبها ،حىت كُب ىلع اعصم ما سمع من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما رجع اعصم إىل أهله
جاءه عويمر ،فقال :يا اعصم ،ماذا قال لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال اعصم لعويمر :لم تأتين خبري ،قد

كره رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املسألة اليت سأتله عنها ،فقال عويمر :واهلل ال أنتيه حىت أسأهل عنها ،فأقبل
ً
ً
عويمر حىت جاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وسط انلاس ،فقال :يا رسول اهلل ،أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال،
َْ
ُ
نزل فيك ويف صاحبتك ،فاذهب فأ ِت
أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-قد أ ِ
َ
َ
َ
بها» قال سهلَ :فتَ َ
العنا وأنا مع انلاس عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما ف َراغ من ت ُ
الع ِن ِهما ،قال عويمر:
ِ
ْ َْ ْ
كذبت عليها يا رسول اهلل إن أم َسكتُها ،فطلقها ثالثا ،قبل أن يأمره رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال ابن شهاب:
ْ
فاكنت ُس َّنة ُ
المتال ِعنَني.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
عويمرا العجالين -ريض اهلل عنه -جاء يسأل عن حكم من وجد مع امرأته رجال ماذا يفعل ،فكره انليب -
أفاد احلديث أن

عليه الصالة والسالم -مثل هذه املسائل ملا فيها من اتلعرض للمكروه ،فأرص ىلع السؤال عن ذلك ،وقد وقع به ما سأل عنه،

ثم جاء إىل انليب -عليه الصالة والسالم -يسأل عن حكم حاتله ،فأخُبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن اهلل أنزل يف شأنه
ً
َّ
ً
وشأن امرأته قرآنا فيه حكم ما جرى هلما ،فتالعنا ،ثم إن عويمرا اكن يظن أن اللعان ال حيرمها فبادر بطالقها ثالثا ،فاكن
هذا أول لعان يف اإلسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أرأيت  :أي :أخُبنا عن حكمه.
• وكره املسائل  :أي :اليت ال حيتاج إيلها سيما ما فيه إشاعة فاحشة.
• حىت كُب  :بضم ابلاء أي :عظم وشق.
• قد أنزل اهلل فيك  :أي :آية اللعان.
• ويف صاحبتك  :زوجتك خولة بنت قيس ىلع املشهور.
ً
ً
َّ
ًّ
• فطلقها ثالثا  :ظنا منه أن اللعان ال حيرمها عليه فأراد حتريمها بالطالق فقال :يه طالق ثالثا.
• فاكنت  :أي الفرقة بينهما.
ً
ً
ً
ً
ً
• سنة املتالعني  :فال جيتمعان بعد املالعنة أبدا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها حتريما مؤبدا ظاهرا وباطنا سواء صدقت أم صدق.
فوائد احلديث:

 .1تمام اتلالعن سبب للفرقة املؤبدة بني الزوجني املتالعنني ،وال حيتاج بعدها إىل طالق ،وال إىل فسخ؛ فهذا مقتىض حكم اللعان.
ً
ً
ومؤكدا قذفه :كذبت عليها -يارسول اهلل -إن أمسكتها ،ثم
 .2أن الرجل اذلي العن بني يدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال مصدقا نفسه
طلق ثالثا ،قبل أن يأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك.
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 .3تثبت الفرقة بني الزوجني بتمام اللعان بتحريم مؤبد ،ولو لم يفرق احلاكم بينهما ،وهو مذهب اجلمهور.
 .4الطالق اذلي يوقعه الزوج املالعن الغ ال أثر هل يف ذلك ،والرجل إنما أىت به من شدة الغضب ،وتأكيدا لصدق دعواه عليها ،وقذفه إياها.
 .5مرشوعية أن يكون اللعان حبرضة احلاكم ،وبمجمع من انلاس ،وهذا من باب اتلغليظ يف هذه املسألة.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
منحة العالم يف رشح
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة -بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428األوىل1417 ،ه.
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-بدون تاريخ.َ َّ
الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبالطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -م
 إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري  -أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين القتييب املرصي  -املطبعة الكُبى األمريية ،مرص -الطبعة:السابعة 1323 ،ه.
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ً
أن غالما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس أغنياء ،فأَت أهله انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالوا :يا
ً
رسول اهلل ،إنا أناس فقراء ،فلم جيعل عليه شيئا

ُ َ َُ
ً
غالما ألناس فقراء قطع أذن غالمٍ ألناس أغنياء ،فأىت أهله انليب -صىل اهلل عليه
احلديث :عن عمران بن حصني أن
ً
وسلم ،-فقالوا :يا رسول اهلل ،إنا أناس فقراء« .فلم جيعل عليه شيئا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
ً
صغريا لقوم اكنوا يف حالة فقر قام بقطع أذن غالم مثله اكن أصحابه أغنياء ،فجاؤوا
غالما
أفاد احلديث أن عبدا مملواك أو
إىل انليب -عليه الصالة والسالم -وأخُبوه بأنهم فقراء ،فلم جيعل -عليه الصالة والسالم -ألهل الغالم املعتدى عليه شيئًا،
ً
صغريا فلم يرتتب ىلع فعله يشء ،وقال بعض العلماء تعذر القصاص هنا لصغر الغالم لكن تبىق
وسبب ذلك أن اجلاين اكن

دية اجلناية ىلع ما دون انلفس ىلع اعقلته ،واعقلته اكنوا فقراء فأسقط انليب -عليه الصالة والسالم -عنهم ادلية هلذا السبب،
وألن عمد الصيب حكمه حكم اخلطأ ،بإمجاع العلماء ،ولم جيب ىلع اعقلته دية؛ ألنهم فقراء ،وادلية ال جتب ىلع العاقلة،

إال إذا اكنوا أغنياء ،ولعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وداه من بيت املال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلماء  -أحاكم الرقيق.
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزاِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
مملواك ،ويطلق ىلع االبن الصغري ً
غالما ً :
ً
أيضا.
عبدا
• أن
• فلم جيعل هلم شيئًا  :لم جيعل هلؤالء األغنياء مقابل قطع أذن عبدهم شيئاً.

فوائد احلديث:

 .1أحسن ما حيمل عليه هذا احلديث :أن الغالم اجلاين صغري دون ابللوغ ،فال جيب عليه قصاص؛ ألن عمد الصيب حكمه حكم اخلطأ ،بإمجاع
العلماء ،ولم جيب ىلع اعقلته دية؛ ألنهم فقراء ،وادلية ال جتب ىلع العاقلة ،إال إذا اكنوا أغنياء ،وهذا أحسن حمامل هذا احلديث ،وهو موافق
أللفاظه ،ولعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وداه من بيت املال.
 .2أنه ال قصاص بني الصبيان واملجانني ،ولك من زال عقله بسبب يعذر فيه ،وليس يف ذلك إلزام ادلية.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسةالرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
َ َّ
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش ودار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة:األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
 نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م. -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وهل عرش نسوة يف اجلاهلية ،فأسلمن معه ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -أن يتخري أربعا منهن

ََ
َْ َ
َ َ
ََْ َ
ََ ْ َْ
احلديث :عن ابن عمر ،أن غيالن بن َسل َمة اثلقيف أسل َم وهل عرش ن ِ ْس َو ٍة يف اجلاهلية ،فأسلم َن معه « ،فأ َم َر ُه انليب -
ََ َ
ْ
خ َّ َ
ري أربعا ِمن ُه َّن».
صىل اهلل عليه وسلم -أن يت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يبني صورة من صور األنكحة اليت اكنت موجودة يف اجلاهلية ،حيث اكن أحدهم جيمع بني أعداد كبرية من النساء،
ً
مجيعا ،فأمره انليب -عليه الصالة
وال يتقيدون بعدد معني ،فجاء هذا الصحايب وقد أسلم واكن هل عرش نسوة فأسلمن معه

والسالم -أن خيتار منهن ً
أربعا ويفارق ابلوايق؛ ألن الرشع حدد اجلمع يف انلاكح بأربع فقط ،وهو إمجاع من املسلمني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > نكاح الكفار
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• غيالن بن سلمة  :هو من ثقيف وأحد وجهائها وكُبائها واكن شاعرا ،وقد أسلم اعم فتح مكة.
• يتخري منهن أربعا  :خيتار أربعة ويفارق الست ابلوايق.
فوائد احلديث:

َّ
 .1أن نهاية ما يباح للحر مجعه من الزوجات هو أربع زوجات.
َّ
ً
 .2لو أسلم رجل يف عصمته أكرث من أربع زوجات ،فإنه يؤمر أن خيتار منهن أربعا ،ويطلق ابلاقيات.
َّ
 .3اعتبار أنكحة الكفار ،وأنها تبىق ىلع ح اهلا بال تفتيش عن صفة ما عقدت عليه يف كفرهم ،هذا إذا اكنت أنكحتهم حال إسالمهم ،أو
ً
ُ
َ
َْ
َّ
حال ترافعهم إيلنا حالال ،أما إذا اكنت حال الرتافع ،أو إسالمهم مما ال جيوز ابتداؤها ،كذات حمرم أو معتدة لم تنقض عدتها :ف ررق بينهما؛
َّ
ألن ما منع ابتداء العقد منع استدامته.
َّ
َّ
اإلسالم ،وأنه أمر أن يطلق
اإلسالم أو الرتافع برشطه ،هو أنه لم يؤمر بتجديد العقد ملن اختار ادلخول يف ِ
 .4ادليلل ىلع اعتبار أنكحتهم عند ِ
َّ
منهن ،فهذا ديلل ىلع اعتبار العقد.
اليت لم خيرت

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل،
1427ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م.
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أن قدح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انكَّس ،فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة

ْ َ َ َ َّ َ َ
َّ ْ
ََ
ب
ع
الش
ماكن
ذ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن قد َح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انكرس ،فاخت
ِ
ْ ًَ
ِسل ِسلة من فِضة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن للنيب -صىل اهلل عليه وسم -إناء يرشب فيه املاء ،فانشق وانكرس؛ فاختذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطعة من فضة،

ووصل بها بني طريف الشق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :شمائل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ
• ق َد َح  :إناء يرشب به املاء ،ومجعه أقداح.
• انكرس  :انشق.
ْ ًَ
• ِسل ِسلة  :أيِ :سلاك من الفضة ،أو ِقطعة منها تصل بني طريف الشق.
َّ
• الشعب  :الصدع والشق.
فوائد احلديث:

 .1جواز إصالح اإلناء املنكرس بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل ذلك.
 .2املحرم كون اإلناء من فضة ،أما كونه يربط بفضة قليلة فال بأس بذلك؛ ألن مصلحتها ظاهرة ،والغالب كون اإلناء صغريا ،فال حيتاج إىل
يشء كثري من الفضة.
 .3احلديث ديلل ىلع أن ذلك خمتص بالفضة؛ لورود انلص به ،أما اذلهب فال جيوز استعماهل يف مثل ذلك؛ ألنه أىلغ ثمنًا وأشد حتريماً.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1432ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
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ً
ً
أن قوما قالوا :يا رسول اهلل إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال ،فقال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-سموا اهلل عليه ولكوه»

قوما قالوا :يا رسول اهلل إن ً
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن ً
قوما يأتوننا باللحم ال نَدري أَ َذكروا َ
اسم اهلل
ُُ
عليه أم ال ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-س ُّموا اهلل عليه ولكوه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أُناسا جاءوا إىل َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فسألوه عن هذه اللحوم القادمة
َّ َّ
من قوم مسلمني ،إال أن عهدهم بالكفر قريب ،فيغلب عليهم اجلهل ،فال يُعلم هل ذكروا اسم اهلل عليه عند ذحبه أو ال؟
ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
فأمر َّ
السائلني أن يذكروا اسم اهلل عند أكلها وأن يأكلوا تلك اللحوم ،ويظهر من قوهل -صىل
َ
ً
ُُ
ْ
اهلل عليه وسلم -يف بعض ألفاظ احلديثَ :
"س ُّم ْوا اهلل أنتُ ْم َولكوا" أن يف هذا نواع من اللوم عليهم ،كأنه -عليه الصالة والسالم-
ً

يقول :ليس لكم شأن فيما يفعله غريكم ،إن اكن الظاهر احلل ،بل الشأن فيما تفعلونه أنتم ،فسموا أنتم ولكوا .ومن هذا ما

لو قدم إيلك يهودي أو نرصاين ذبيحة ذحبها ،فال تسأل أذحبتها ىلع طريقة إسالمية أو ال ،ألن هذا السؤال ال وجه هل ،وهو من
اتلعمق ،وهذا ال حيل اذلبائح اليت علم وتيقن أنها لم يُذكر عليها اسم اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الضحايا  -ابليوع.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• إن ً
قوما يأتوننا باللحم  :قوم أي :مجاعة كثريون ،وهؤالء القوم اكنوا حديِث عهد بالكفر.
• ال ندري أيذكرون اسم اهلل عليها  :ىلع ذوات اللحوم عند ذحبها.
• سموا اهلل  :اذكروا اسم اهلل عليه ،وقولوا عند األكل :بسم اهلل.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
أن ذكر اسم اهلل -تعاىل -ىلع اذلبيحة رشط يف حل األكل منها ،وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت اذلبيحة ،وإن تركها عمدا لم حتل اذلبيحة،
كما يف فتاوى اللجنة.
أنه إذا اكن ظاهر اذلابح اإلسالم ،ال يلتفت إىل االحتمال بأنه ذحبها ىلع غري اسم اهلل ،أو أنه ال يعرف احلكم ،وما أشبه ذلك.
سؤال الصحابة عن هذه املسألة املشلكة يدل ىلع ورعهم وحتريهم للحق.
وجوب التسمية ىلع األكل.
ْ
َّ
َّ
أن اتلرصفات حتمل ىلع الصحة والسالمة إىل أن يقوم ديلل الفساد.
طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم اهلل ىلع ذباحئهم فيه حالل ،وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غري اهلل فيكون حراما ،وإما أن جنهل
األمرين ويف هذه احلال نأخذ باألصل ،وهو حل ذباحئهم ،وأما األطعمة اليت ال يتوقف عليها ذبح أو حنر اكخلزب فال إشاكل يف جواز
أكلها.لكن اللحوم املستوردة من ابلالد الشيوعية وحنوها ممن ليسوا مسلمني وال أهل كتاب حمرمة؛ ألن ذباحئهم ميتة.
أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يضيق ىلع نفسه يف األمور اليت أطلقها الرشع ،ألن اتلضييق ىلع انلفس يوجب احلرج واملشقة.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح األ
ِ
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427 الكواكب ادلراري يف رشح صحيح ابلخاري ،للكرماين ،دار إحياء الرتاث العريب ،طبعة ثانية1401 :ه. رشح كتاب اتلوحيد ،من صحيح ابلخاري عبد اهلل بن حممد الغنيمان ،مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه. رشح األربعني انلووية ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتاوى اللجنة ادلائمة -املجموعة األوىل ،-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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َّ
َّ
أن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال يسوق بدنة ،فقال :اركبها ،قال :إنها بدنة ،قال :اركبها

ُ ًََ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« -أن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال ي َ ُسوق بَدنة ،فقال :اركبها،
ٌََ
قال :إنها بَدنة ،قال اركبها ،فرأيته َرا ِكبَ َها ،ي ُ َسايِ ُر انليب -صىل اهلل عليه وسلم.»-
ْ َ
َ َ
ويف لفظ :قال يف اثلانية ،أو اثلاثلة« :اركبها َويْلك أو َوحيَك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ملا رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يسوق بدنة ،هو يف حاجة إىل ركوبها قال هل :اركبها ،ولكون اهلدي معظما عندهم
ال يُتعرض هل استفهم الصحايب بأنها بدنة مهداة إىل ابليت ،فقال :اركبها وإن اكنت مهداة إىل ابليت ،فعاوده اثلانية واثلاثلة،
ً
فقال :اركبها ،مغلظا هل اخلطاب ومبينًا هل جواز ركوبها ولو اكنت هديًا ،فركبها الرجل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
• بَ َدنة  :تطلق ىلع اإلبل ،وابلقر ،لعظم أبدانها وضخامتها ،واملراد هنا ،انلاقة املهداة إىل ابليت.
ُ َ ُ َّ
انل َّ
يب صىل اهلل عليه وسلم  :يسري إىل جنبه.
• ي ْس َايِ َر ِ
• َويلك  :من الويل ،وهو اهلالك ،ويه لكمة تستعمل للتغليظ ىلع املخاطب ،بدون قصد معناها ،وإنما جترى ىلع ألسنة العرب يف اخلطاب ،ملن
وقع يف مصيبة فغضب عليه.
ْ َ
• َوحيَك  :لكمة يؤىت بها للرمحة ،والرثاء حلال املخاطب الواقع يف مصيبة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

تعظيم العرب للهدي ،واحرتامه يف قلوبهم ،ثم جاء اإلسالم فزاد من احرتامه.
مرشوعية إهداء اإلبل.
جواز ركوب اهلدي وحلبه مع احلاجة إىل ذلك ،بما ال يرضه.
جواز األخذ بالرخصة وترك إجهاد انلفس.
جواز الشدة يف اإلنكار إذا استدىع األمر ذلك.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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أن هالل بن أمية ،قذف امرأته عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برشيك ابن سحماء ،فقال انليب -صىل
ُ
َ ٌّ
اهلل عليه وسلم« :-ابلينة أو حد يف ظهرك»

َ َ
ُ َ َّ َ
َ
يك
رش ِ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن ِهالل بن أمية ،قذف امرأته عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب ِ ِ
َرََ
ٌّ َ ْ
َ ْ
ح َم َ
ابلينة أو َحد يف ظه ِر َك» ،فقال :يا رسول اهلل ،إذا رأى أحدنا ىلع امرأته
اء ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-
بن س
ً
َرََ
ََْ ُ َرََ
رجال ينطلق يلت ِمس ابلينة ،فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ابلينة وإال حد يف ظهرك» فقال هالل :واذلي
َُْ َ
َُر ُ
ُبئ ظهري من احلد ،فزنل جُبيل وأنزل عليه{ :واذلين يرمون أزواجهم}
زنل َّن اهلل ما ي
بعثك باحلق إين لصادق ،فلي ِ
[انلور ]6 :فقرأ حىت بلغ{ :إن اكن من الصادقني} [انلور ]9 :فانرصف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأرسل إيلها ،فجاء
َ َ ُ
أحدك َما اكذب ،فهل منكما تائب» ثم قامت
ِهالل فشهد ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن اهلل يعلم أن
َ
َّ
َ
َ
ْ ََ َ
َّ ُ َ
ك َص ْ
ت ،حىت ظننا أنها
وجبَة ،قال ابن عباس :فتَلكأت ون
فشهدت ،فلما اكنت عند اخلامسة َوقفوها ،وقالوا :إنها ُم
ِ
َ ْ َ َ
ترجع ،ثم قالت :ال أفضح قويم سائر ايلومَ ،ف َم َض ْ
حل
ت ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أبرصوها ،فإن جاءت به أك
َ َ َْ
ْ َ ْ
َ
األ ْيلَتَ ْنيَ ،خ َدلَّ َ
ح َم َ
اء» ،فجاءت به كذلك ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يك ب ِن س
رش
ل
فهو
الساقني،
ج
العينني ،س ِابغ
ِ
ِ ِ
ِ
« :لوال ما مىض من كتاب اهلل لاكن يل وهلا شأن».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن هالل بن أمية -ريض اهلل عنه -قذف امرأته بالزىن عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويف حضوره ،وأن اذلي
زىن بها رشيك بن سحماء -ريض اهلل عنه ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أقم ابلينة ىلع الزىن ،فإلم تفعل جتَل حد

القذف يف ظهرك .فقال :يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا امرأته تزين أيذهب ويطلب ابلينة؟ فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يقول :ابلينة مقررة ومقدمة وإن لم تقم ابلينة فاثلابت عندي حد يف ظهرك.

وأخرجه أبو يعىل يف مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال :بلفظ (أربعة شهود وإال فحد يف ظهرك).

فقال هالل :واذلي بعثك باحلق إين لصادق يف قذيف إياها ،فليزنلن اهلل -وهو أمر بمعىن ادلاعء -ما يدفع ويمنع ظهري من حد
القذف؛ فزنل جُبيل ،وأنزل -عليه الصالة والسالم -أي{ :واذلين يرمون أزواجهم} [انلور : ]6 :أي :يقذفون زوجاتهم فقرأ:

أي :ما بعدها من اآليات حىت بلغ {إن اكن من الصادقني} [انلور .]9 :فجاء هالل فشهد وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
"إن اهلل يعلم أن أحدكما اكذب ،فهل منكما تائب؟" األظهر أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال هذا القول بعد فراغهما من اللعان،
واملراد أنه يلزم الاكذب اتلوبة ،وقيل :قاهل قبل اللعان حتذيرا هلما منه.

ثم قا مت ،فشهدت  :أي :العنت؛ فلما اكنت عند اخلامسة من شهادتها حبسوها ومنعوها عن املِض فيها وهددوها ،وقالوا:
أال إن اخلامسة موجبة ،وأن اللعان إنما يتم به ويرتتب عليه آثاره ،وأنها موجبة للعن مؤدية إىل العذاب إن اكنت اكذبة.

قال ابن عباس :فتباطأت عنه وتوقفت فيه ورجعت وتأخرت ،واملعىن أنها سكتت بعد اللكمة الرابعة ،حىت ظننا أنها ترجع

عن مقاهلا يف تكذيب الزوج ،ودعوى الُباءة عما رماها به ،ثم قالت :ال أفضح قويم أبد ادلهر ،أو فيما بيق من األيام

باإلعراض عن اللعان والرجوع إىل تصديق الزوج ،فمضت يف اخلامسة وأتمت اللعان بها.

وقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-انظروا وتأملوا فيما تأِت به من ودلها؛ فإن جاءت به أكحل العينني ،أي :اذلي يعلو جفون
عينيه سواد مثل الكحل من غري اكتحال ،عظيم األيلتني ،وسمني الساقني فالودل لرشيك بن سحماء ،أي :يف باطن األمر

لظهور الشبه ،فجاءت به كذلك ،والشبه قرينة معتُبة مع غري اللعان.
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فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -لوال ما سبق من حكمه بدرء احلد عن املرأة بلعانها لاكن يل وهلا شأن ،أي :يف إقامة احلد
عليها ،أو املعىن :لوال أن القرآن حكم بعدم احلد ىلع املتالعنني وعدم اتلعزير لفعلت بها ما يكون عُبة للناظرين وتذكرة
للسامعني ،ويف ذكر الشأن وتنكريه تهويل وتفخيم ملا اكن يريد أن يفعل بها تلضاعف ذنبها.

وهذا أول لعان اكن يف اإلسالم ،وفيه نزلت اآلية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > احلدود > حد القذف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القضاء  -ادلاعوى والشهادات  -اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• ابلينة  :يه أربعة شهود.
َ ُّ
• حد يف ظهرك  :عليك حد القذف ،ثمانون جَلة.
• يرمون أزواجهم  :يتهمونهم بالزنا.
• موجبة  :مسببة للعذاب األيلم إن اكنت اكذبة.
• تلكأت  :تباطأت عن إتمام اللعان.
• نكصت  :رجعت إىل ورائها.
• سابغ األيلتني  :تامهما وعظيمهما ،واأليلة املقعدة.
َ َّ
َّ َ ْ
الساقني  :عظيمهما.
• خ َدلج
ْ
• لوال ما مىض من كتاب اهلل  :وهو قوهل -تعاىل{ :-ويد َرؤ عنها العذاب} يعين يدفع عنها.
• أكحل العينني  :هو أن يعلو جفون العني سواد مثل الكحل من غري اكتحال.
• شأن  :يريد به الرجم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12

مرشوعية اتلحقق يف األمر لقوهل( :أبرصوها) تلعلق حق الغري به وإال السرت أوىل.
جواز اللعان ،وهو إمجاع.
باللعان يقع اتلحريم املؤبد وال حتل هل زوجته بعد ذلك ً
أبدا.
أي منهما نكل ُحد ،إن اكن الزوج فللقذف ،واملرأة للزنا.
يف قوهل قذف امرأته برشيك بن سمحاء ديلل ىلع أنه ال حد ىلع الرايم زوجته إذا لم يطالب املقذوف؛ ألنه ينبيغ أال يسىم؛ ألنه الَضورة ذللك.
احلديث يدل ىلع حقيقة انتقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية ،اليت تكون سببًا يف تشابه اذلرية بأبويها ،بواسطة عملية اتلناسل
يف انلبات واحليوان ،ومنه اإلنسان.
َّ
ُ
تقديم ظاهر األحاكم الرشعية ىلع القرائن ،وإال إذا فقدت أصول األحاكم ،اليت تبىن عليها القضايا.
ٌ
ديلل ىلع أن األحاكم املاضية ال ُتنْ َقض ،ما لم تكن خمالفة ٍّ
نلص
قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لوال ما مىض من كتاب اهلل ،لاكن يل وهلا شأن"
من الكتاب ،والسنة ،وإمجاع األمة.
َّ
فيه اعتبار أخبار القافة ،واعتبار إحلاقهم ،إال إذا اعرضها أصل؛ فإن القرائن ال تقدم ىلع األصول اثلوابت ،ومن ذلك الفراش ،فإن الشارع
ً
ً
ويدا قوية ،يثبُ ُ
ت هل لك ما ودل عليه ،فال يقدم عليه شبه ،أو تصادف فصيلة دم وحنوه.
احلكيم جعله أصال لصاحبه،
َّ
األصل أن من قذف حمصنًا بالزنا ،فعليه إقامة ابليرنة ،وبينة الزنا شهادة أربعة رجال ،فإن لم يأت بهذه ابلينة ،فعليه حد القذف :ثمانون جَلة.
انتفاء الودل بمجرد اللعان.
جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوتُ .
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض -
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه.2002 -
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أنت إمامهم ،واقتد بأضعفهم ،واختذ مؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه ً
أجرا

ْ
احلديث :عن عثمان بن أيب العاص -ريض اهلل عنه -قال :يا رسول اهلل ،اجعلين إمام قويم ،قال« :أنت إمامهمَ ،واقتَ ِد
َ َّ ْ َ ر ً
اختذ ُمؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه أجرا».
بأضعفهم ،و ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا هذا احلديث أنه جيوز ملن رأى يف نفسه األهلية لإلمامة أن يطلبها من ويل األمر ،وهذا ليس من طلب اإلمارة؛ ألن

طلب اإلمارة منيه عنه ،ولكن عليه مرااعة املأمومني خلفه من الضعفاء والعجزة ،وأال يشق عليهم ،ويفضل يف املؤذن أن
ً
يكون حمتسبا؛ يلكون عمله أقرب لإلخالص ،فإلم يوجد متُبع فال مانع من أن جيري اإلمام هل رزقا من بيت املال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :أبو عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أنت إمامهم  :أي :جعلتك إماما هلم.
َ َ َّ
• واقتد بأضعفهم ِ :
راع حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلتمام؛ حىت ال يمل القوم.
ً
واحلرص ىلع إبراء اذلمة.
• أجرا  :أجرة دنيوية؛ ألن اذلي ال يأخذ ىلع األذان أجرة؛ أقرب إىل اإلخالص،
ِ
فوائد احلديث:
ً

 .1جواز سؤال اإلمامة ،وأما اإلمارة والوالية فاألصل املنع وانليه عن ذلك ،لكن إن اكن ذلك لقصد صالح؛ وهو مصلحة املسلمني وتوجيههم
وتعليمهم ،وليس هذا بمذموم بل هو حممود؛ ملا فيه من اخلري واملصلحة ،وهذا مرشوط بكون اإلنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة ىلع
القيام باملهمة اليت أنيطت به.
 .2أنه يستحب لإلمام مرااعة أحوال الضعفاء وكبار السن من املأمومني ،فال يشق عليهم بطول الصالة يف القيام والركوع والسجود ،وال بطول
االنتظار حبيث يشق عليهم اتلأخر.
 .3مرااعة الضعفاء يف لك يشء :يف السفر ويف اجلهاد ويف مواساتهم باملال وحنو ذلك؛ ألنه إذا طلب مرااعتهم يف الصالة اليت يه عمود اإلسالم،
فغريها من باب أوىل.
ً
ْ ًَ
 .4تفضيل من يتوىل األذان ِحسبة وال يأخذ ىلع أذانه أجرا؛ ألن من اكن كذلك يكون أكمل يف راعية الوقت حلرصه ىلع األذان وإبراء ذمته ،ملا
يف قلبه من ادلافع اإليماين القوي ،خبالف من يؤذن؛ ألجل عرض ادلنيا فقد يتساهل ،وال يكون عنده من اإلخالص واحلرص ما عند
األول.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1405 ،ـه-
1985م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل  1427ـه2006 -م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه.

الرقم املوحد)10626( :

320

أنت أحق به ما لم تنكيح

َْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن امرأة قالت :يا رسول اهلل ،إن ابين هذا اكن بطين هل ِواعء ،وثد ِيي
ْ
َّ َ
ْ
أن َينْ َ َ
أنت
وحجري هل ِحواء ،وإن أباه َطلقين ،وأراد
هل ِسقاءِ ،
زتعه ِمين ،فقال هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-
ِ
َ
ُّ
أحق به ما لم تنكيح».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
امرأة اشتكت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -
زوجها حني طلقها وأراد أن يأخذ ابنها منها،
يف هذا احلديث أن
ً
وذكرت هذه املرأة من األوصاف ما يقتِض تقديمها عليه يف بقائه عندها ،فبطنها واعؤه حينما اكن جنينا ،وثديها سقاؤه بعد
ْ
جرها هو املاكن اللني اذلي حيويه ،وقد َّ
أقر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املرأة ىلع ما وصفته من نفسها ،وقال هلا
وح
أن ُو ِدلِ ،
أنت أحق به يف احلضانة وهو لك ما لم تنكيح ً
زوجا آخر ،فإذا نكحت فال تكوين أحق به منه ،بل يكون أبوه هو أحق،
ِ
ُّ
ووجه ذلك أن املرأة إذا تزوجت وبيق ابنها معها صار حتت حجر هذا الزوج اجلديد فيمن عليه أو يتعلق به الطفل أكرث مما

يتعلق بأبيه ،وربما وقعت مفاسد أخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > احلضانة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ِواعء  :ظرفا حال محله.
َ
• ثديي  :اثلدي :هو نتوء يف صدر الرجل واملرأة ،وهو يف املرأة جمتمع اللنب.
َْ
َ
• ِسقاء  :بكرس السني ،بوزن ِكساء ،هو واعء من جَل يكون للماء واللنب ،مجعه :أس ِقية.
• ِحجري  :بفتح احلاء وكرسها ،يسىم به اثلوب ،واحلضن ،واملراد هنا هو :حضن اإلنسان.
• ِح َواء  :بكرس احلاء املهملة ،اسم املاكن اذلي حيوي اليشء؛ أي :يضمه وجيمعه.
• أن ينزتعه  :يأخذه.
َ
• ما لم تنكيح  :ما لم تزتويج.
فوائد احلديث:
ً

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

جواز السجع يف الالكم.
أن حضانة األم ال تسقط بالطالق.
َّ
أن األم أحق حبضانة الطفل من األب ،ما دام يف طور احلضانة ،ما لم تزتوج.
َّ
ُ
تقديم األم ىلع األب يف احلضانة -ما دامت متفرغة -يف اغية احلكمة واملصلحة ،ذلك أن معرفة األم وخُبتها وصُبها ىلع األطفال يشء ال
يلحقه أحد من أقارب الطفل اآلخرين ،اكألب.
ُ
ُ
ِمن ل ْطف اهلل -تعاىل -خبلقه عنايته باملستضعفني منهم ،ممن ليس هلم حول وال طول ،فهو يويص بهم ،ويعىن بهم العناية اليت تعوضهم األمر
اذلي لم يصلوا إيله من العناية بأنفسهم ،وهم يف حالة الضعف.
َّ
َّ
أن األم إذا َّ
تزوجت ،ودخل بها الزوج اثلاين ،سقطت حضانتها ،ألنها أصبحت مشغولة عن الودل بمعارشة زوجها
جواز ذكر اخلصم ما يُبر خصومته ويرجح جانبه.
اإلشارة إىل أن أهم مقصود يف احلضانة يه راعية الطفل.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،حتقيق :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
يح
ِ
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 1427 -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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أنزلت هذه اآلية{ :ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيمانكم} [ابلقرة ]225 :يف قول الرجل :ال واهلل وبىل واهلل

ُْ َ ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها" :-أن ِزلت هذه اآلية{ :ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيمانكم} [ابلقرة ]225 :يف
ََ
وبىل واهلل".
قول الرجل :ال واهلل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
َّ ْ
َّ
ُ
َ َُ ُ ُ
اخذك ُم اهلل ِباللغ ِو يف أي َمانِك ْم} [املائدة ]89 :فرست اعئشة -ريض اهلل عنها -لغو ايلمني هنا :بأنه ما
قال -تعاىل{ :-ال يؤ ِ
َّ
َّ
يرتدد ىلع ألسنة انلاس أثناء املحادثة عن قوهلم :ال واهلل ،وبىل واهلل ،مما جيري ىلع اللسان ،وال يقصده القلب؛ وكذلك من
َّ

ماض يظنه كما قال ،فبان خبالف ما ظن.
أمر ٍ
لغو ايلمني املذكور يف اآلية حلف اإلنسان ىلع ٍ
َ َُ ُ
َّ
َّ ْ
ُ
ُ
اخذكم اهلل ِباللغ ِو
وكذا يمني عقدها يظن صدق نفسه ،فبان خالفه ،فلغو غري منعقدة ،وال كفارة فيها لقوهل -تعاىل{ :-ال يؤ ِ
َّ
يف أَ ْي َمان ُ
ك ْم} أي :ال يعاقبكم ،وال يلزمكم كفارة بما صدر منكم من األيمان اليت ال يقصدها احلالف.
ِ
َّ
ًّ
وكذا لو عقدها ظانا صدقه ،فلم يكن ،كمن حلف ىلع غريه يظن أنه يطيعه ،فلم يفعل ،وأوىل ما يدخل يف اآلية تفسري اعئشة

-ريض اهلل عنها-؛ ألنها شاهدت اتلزنيل ويه اعرفة بلغة العرب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري :تفسري قوهل تعاىل( :-ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيمانكم).
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• اللغو  :هو الالكم اذلي ال يعتد به ،وال حيصل منه ىلع فائدة وال نفع.
َّ
• ايلمني  :توكيد األمر املحلوف عليه بذكر معظم.
َّ
َ َُ ُ ُ
اخذك ُم  :ال يعاقبكم ،وال يلزمكم كفارة بما صدر منكم من األيمان اليت ال يقصدها احلالف.
• ال يؤ ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ر
ما جيري ىلع لسان املتلكم بدون قصد؛ كـ"ال واهلل" و"بىل واهلل" لغو.
أمر ماض يظن صدق نفسه ،فبان خبالفه ،فهو لغو.
إذا حلف ىلع ٍ
لغو ايلمني ليس فيه كفارة وال إثم باتفاق.
يقاس ىلع احلديث إذا جرى ىلع اللسان احللف بغري اهلل؛ لكن ينىه عنه ئلال يغرت به من يسمعه.
يلحق به من طلق زوجته بغري قصد؛ لكن احلاكم ال حيكم إال بالظاهر إذا رفع إيله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق ،الرياض  -الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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أنشدك اهلل ،أسمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :أجب عين ،امهلل أيده بروح القدس؟ قال:
امهلل نعم

ر
ْ ُ
َّ
ََ َ َ
أن عمر َّ
حظ إيله ،فقال :قد
مر ِحبَ َّسان -ريض اهلل عنهم -وهو يَنش ُد الشعر يف املسجد ،فل
احلديث :عن أيب هريرة
َّ ْ َ َ
َُْ
ْ
ُْ ُ َُْ
ََ ْ
َ
ُ
َ
َ
ت أنشد ،وفيه من هو خري ِمنك ،ثم اتلفت إىل أيب هريرة ،فقال :أنشدك اهلل ،أس ِمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
كن
ُْ
َّ ُ َّ َ ر ْ
َ ْ
ُ
َ
ر
ُ
مهلل نعم.
وسلم -يقول« :أ ِجب عين ،اللهم أيده بروح القد ِس»؟ قال :ا َّ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن حسان -ريض اهلل عنه -اكن ينشد الشعر يف املسجد ،بينما اكن عمر -ريض اهلل عنه -هناك ،فنظر إيله
عمر نظرة استناكر ،فلما رأى حسان منه ذلك ،قال هل :كنت أنشد الشعر يف املسجد وفيه من هو خري منك.

ثم "استشهد أبا هريرة" أي سأهل أداء الشهادة اليت يعلمها عن إنشاده الشعر يف املسجد حبضور رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وإقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل ىلع ذلك وتشجيعه هل ىلع إنشاد الشعر فقال:
َ ُ
"أنش َدك اهلل" أي أسألك باهلل وأستحلفك به" ،هل سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :يا حسان أجب عن رسول
ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" -أي :أجب شعراء املرشكني بشعرك واهجهم به؛ دفااع عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ونرصة
ر
اإلسالم وقع
دلينه ،وهل سمعته يقول" :امهلل أيده بروح القدس" أي :قوه جبُبيل ،وسخره هل فيلهمه الشعر اذلي يقع ىلع أعداء ِ
السهام؟ قال أبو هريرة" :نعم" أي :سمعتك تنشد الشعر أمامه ِيف املسجد ،وسمعته يقول ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > رشوط األمر باملعروف وانليه عن املنكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َّ
ُ
شاعر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
حسان  :وهو ابن ثابت األنصاري اخلزريج،
ً
• ينشد  :يعين :يسمع انلاس يف املسجد شيئا من الشعر ،ويتغىن به.
• فلحظ إيله  :نظر إيله بمؤخر العني ،عن يمني ويسار ،واملراد :نظر إيله نظر إنكار وعتب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

جواز إنشاد الشعر يف املسجد ،بل يثاب عليه قائله إذا اكن حيقق املصالح الرشعية.
عند إنشاد الشعر البد من مرااعة عدم تفويت املقاصد الرشعية من إقامة بيوت اهلل -تعاىل ،-من إقامة الصالة ،و ِذكر اهلل -تعاىل.-
َّ
يقاس ىلع الشعر لك الكم ،فما اكن منه خري ومصلحة لَلين ،فهو مرغوب فيه ،وما لم يكن كذلك فإن بيوت اهلل تزنه عن ذلك.
األشعار اليت املتضمنة ملحاذير رشعية منيه عنها؛ اكليت فيها :هجاء األبرياء ،أو الغزل املقصود ،سواء اكن ذلك يف املسجد أو غريه.
احلديث ديلل ىلع قوة عمر -ريض اهلل عنه -يف احلق ،وحرصه ىلع اخلري ،سواء عند إنكاره ىلع حسان إنشاد الشعر يف املسجد ،أو حال كفه
عن اإلنكار عنه ملا سمع ديلل الرتخيص بقول الشعر.
شجاعة حسان وقوته يف الصدع باحلق؛ حيث لم تمنعه قوة عمر وصالبته وهيبته ،من الرد عليه العتماده ىلع ادليلل.
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املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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أنفيق أو انفيح ،أو انضيح ،وال حتيص فيحيص اهلل عليك ،وال توِع فيوِع اهلل عليك
احلديث :عن أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -قالت :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال
َ
َْ
َْ
ُْ
ُ
ُ
ُ ْ
ْ َ
وِع اهلل عليك».
ويك فيُوَّك عليك» .ويف رواية« :أن ِف ِيق أو انف ِيح ،أو انض ِيح ،وال حت ِِص
وِع فيُ ِ
فيح ِِص اهلل عليك ،وال ت ِ
ت ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُ ر
َ َ َّ
ََْ
َْ
قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما :-ال تد ِخ ِري َوتشدي َما ِعند ِك َوتمن ِيع َما
ً
َْ
َّ
ِيف يدك ،فتنقطع َمادة الرزق عنك ،وأمرها باإلنفاق يف مرضاة اهلل -تعاىل ،-وال حتسيب خوفا من انقطاع الرزق؛ فيكون سببا
النقطاع إنفاقك ،وهو معىن قوهل( :فيحِص اهلل عليك) ،وال تمنيع فضل املال عن الفقري فيمنع اهلل عنك فضله ويسده
عليك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال تويك  :ال تدخري وتمنيع ما يف يدك ،والواكء اخليط اذلي يشد به رأس القربة.
• انفيح  :أنفيق.
• انضيح  :أنفيق.
ً
• ال حتِص  :من اإلحصاء وهو معرفة قدر اليشء ،أو وزنه ،أو عده؛ خوفا من نفاده.
• ال توِع  :اإليعاء :جعل اليشء يف الواعء.
فوائد احلديث:
 .1انليه عن منع الصدقة خشية انلفاذ؛ فإن ذلك من أعظم أسباب قطع الُبكة.
 .2اتلأكيد واحلث ىلع اإلنفاق.
 .3من عدل اهلل -تعاىل -أن جعل اجلزاء من جنس العمل.
 .4من علم أن اهلل يرزقه من حيث ال حيتسب فحقه أن ينفق وال حيسب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه1997 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
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أنه ذكر رجال من بين إرسائيل ،سأل بعض بين إرسائيل أن يسلفه ألف دينار

ً
َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنه ذكر رجال من بين إرسائيل ،سأل
َْ
َ
ْ
ُْ
َ َ
َ
ً
بعض بين إرسائيل أن ي ُ ْس ِلفه ألف دينار ،فقال :ائ ِت ِين بالشهداء أش ِه ُدهم ،فقال :كىف باهلل شهيدا ،قال :فأتِ ِين بالك ِفيل،
ً
َ
َ َ َ ََ َ
َ
ََ
فق َىض َح َ
اجتَهُ ،ث َّم َ
اتل َم َس مركبًا
قت ،فدف َعها ِإيله إىل أجل ُم َس َّىم ،فخرج يف ابلحر
قال :كىف باهلل كفيال ،قال :صد
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َََ
َ َ ْ
ََْ َ
َ
َّ
َْ َُ َْ َ
أل َ
وص ِحيفة ِمنه إىل
يها ألف ِدينار
جيد مركبًا ،فأخذ خشبَة فنق َرها ،فأدخل ِف
فلم
له،
أج
اذلي
ل
ج
يركبها يقدم عليه ل ِ
ِ
َ
َ َ ََ
ر
َّ
َّ َ َ
َّ
ً
َّ
كنت ت َ َسلَّ ُ
ُ
فت فالنا ألف ِدينار ،ف َسأل ِين
ثم أىت بِ َها إِىل ابلحر ،فقال :الل ُه َّم إنك تعلم أين
وض َعها،
صاحبه ،ثم َزج َج َم
ِ
ً
ً
ر
ََ
ُ ْ َ َ
ً
ً
ُ
ُ
كفيال ،فَ َر ِ َ
فريض بك ،وأين َج َهدت أن أ ِجد
فقلت :كىف باهلل شهيداِ ،
يض بك ،وسأل ِين شهيدا،
فقلت :كىف باهلل
كفيال،
َ ََ َ
َ َ َ
َّ َ َ
َ
ْ
ر ْ
جلت فيه ،ثم ان َرصف وهو يف ذلك يلتمس
قدر ،وإين أستَ ْو ِد ُعكها .فرىم بها يف ابلحر حىت و
مركبا أبعث إيله اذلي هل فلم أ ِ
ِ
َّ َ
َ َ َ
َ
َ
مركبا خيرج إىل بَله ،فخرج الرجل اذلي اكن أسلفهُ ،
ينظر لعل َمركبًا قد جاء بماهل ،فإِذا بِاخلَش َبة اليت فيها املال ،فأخذها
َ
ً
رشها َ
ألهله َح َطبًاَّ ،
ثم قدم اذلي اكن أسلفه ،فأىت باأللف دينار ،فقال :واهلل ما ُ
املال والصحيفةَّ ،
فلما ن َ َ َ
جاهدا
زلت
وجد
ِ
ِ
ِ
ُ
ر
ُ
َ
َ
ُ
َّ
خُبك أين
يف طلب مركب آلتيك بمالك ،فما وجدت مركبا قبل اذلي أتيت فيه ،قال :هل كنت بعثت إيل بيشء؟ قال :أ ِ
َّ
َّ
ً
َ
ُ
راشدا».
فانرصف باأللف ادلينار
بعثت يف اخلشبة،
جئت فيه ،قال :فإن اهلل قد أدى عنك اذلي
أجد مركبا قبل اذلي
لم ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن رجال من بين ارسائيل طلب من رجل آخر من بين إرسائيل أن يُسلفه ألف دينار،
ً
شهيدا» أي:
فقال هل الرجل :ائتين بشهيد يشهد أنك أخذت مين ألف دينار .فقال هل الرجل اذلي يريد السلف« :كىف باهلل
ً
ً
شهيدا علينا .فقال الرجل هل :فائتين بضامن يضمنك .فقال« :كىف باهلل كفيال» أي:
يكفيك ويكفيين أن يكون اهلل
يكفيك أن يكون اهلل هو الضامن .فقال هل :صدقت .فأعطاه األلف دينار إىل وقت حمدد .فخرج اذلي استلف فركب ابلحر
َّ
املحدد لسداد َّ
ادلين حبث عن مركب يركبها حىت يقدم ىلع اذلي أسلفه ،فلم جيد مركبًا،
باملال يتجر فيه ،فلما جاء املوعد
فأخذ خشبة فحفرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه وكتب إيله :من فالن إىل فالن ،إين دفعت مالك إىل
وكيل تولك يب .ثم َّ
سوى موضع احلفر وأصلحه ،ثم أىت باخلشبة إىل ابلحر فقال :امهلل إنك تعلم أين كنت تسلفت من فالن
ً
ً
ً
ً
شهيدا ،فريض بك ،وإين
شهيدا فقلت :كىف باهلل
ألف دينار فسألين كفيال فقلت :كىف باهلل كفيال ،فريض بك ،وسألين
اجتهدت أن أجد مركبًا أبعث إيله اذلي هل يف ذميت فلم أقدر ىلع حتصيلها ،وإين أتركها عندك وديعة وأمانة .ثم رىم بها يف
ابلحر حىت دخلت فيه ،ثم انرصف ولكنه ظل ً
أيضا يبحث عن مركب يلذهب إىل بَل اذلي أسلفه بألف دينار أخرى؛ ظنا

منه أن فعله األول غري اكف ،أما الرجل صاحب املال فخرج يف املوعد ينظر لعل مركبًا قد جاء بماهل اذلي أسلفه للرجل،
ً
حطبا
كأن يكون أرسله مع شخص أو جاء به بنفسه ،فلم جيد مركبًا ،فإذا باخلشبة اليت فيها املال فأخذها ألهله جيعلها

لإليقاد ،وهو ال يعلم أن املال فيها ،فلما قطعها باملنشار ،وجد املال اذلي هل والصحيفة اليت كتبها الرجل إيله بذلك ،ثم جاء

الرجل اذلي استلف فأىت باأللف دينار األخرى ،فقال لذلي أسلفه :واهلل لقد اجتهدت يف ابلحث عن مركب آلتيك بمالك
ُ
فما وجدت مركبًا قبل اذلي أتيت فيه .قال اذلي أسلفه :هل كنت بعثت إيل بيشء؟ فقال :أخُبك أين لم أجد مركبًا قبل اذلي
َّ
ُ
جئت فيه .قال الرجل اذلي أسلفه :إن اهلل قد أدى عنك األلف دينار اليت بعثت بها يف اخلشبة .فانرصف باأللف ادلينار
ً
راشدا.
األخرى اليت أتيت بها

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الضمان والكفالة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كرامات األويلاء  -اتلولك ىلع اهلل  -الكفالة  -السلف  -القرض.
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راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• كفيل  :ضامن.
• األجل  :وقت حيدد النتهاء اليشء أو حلوهل.
• َ
اتل َمس  :طلب.
َّ
• زجج موضعها  :أصلح موضع انلقرة وسواه.
• جهدت  :حتملت املشقة.
• أستودعكها  :أتركها عندك وديعة ،أي :أمانة.
• وجلت  :دخلت.
• نرشها  :قطعها باملنشار.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ً
ً
ُ
ً
ً
مضيعا.
مفرطا وال
جواز أن يقرض الرجل الرجل الفقري بغري كفيل وال شاهد؛ اكتفاء بشهادة اهلل -عز وجل ،-واتكاال عليه ،وال يكون ذلك
ً
ُ رَ
جواز أن يقرتض الفقري املال الكثري توالك ىلع أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يثمره يف يده ،ويسهل هل سداد دينه من رحبه.
جواز االستسالف ،وشغل اذلمة بما يتخذه الرجل بضاعة يسَع فيها.
من تولك ىلع اهلل فإنه ينرصه ،فاذلي نقر اخلشبة وتولك حفظ اهلل -تعاىل -ماهل ،واذلي أسلفه وقنع باهلل كفيال أوصل اهلل -تعاىل -ماهل إيله.
أن اهلل -تعاىل -متكفل بعون من أراد أداء األمانة ،وأن اهلل جيازي أهل اإلرفاق باملال حبفظه عليهم مع أجر اآلخرة ،كما حفظه ىلع املسلف.
جواز دخول اآلجال يف القرض.
جواز ركوب ابلحر بأموال انلاس واتلجارة.
الكفيل والشهيد من األسماء احلسىن.
فيه إثبات كرامات األويلاء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة:
اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر املرصي ،انلارش :املطبعة الكُبى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،للعيين ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لَلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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أنَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم اجلمعة؟ قال :نعم

ََ َ
احلديث :عن حممد بن عباد بن جعفر قال« :سألت جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أنىه انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال :نعم».
ر ْ َ ْ
ويف روايةَ « :و َرب الكعبَة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ملا اكن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني ،نىه الشارع عن ختصيصه بصيام أو قيام ،إال أن يصوم يوما معه قبله أو بعده أو
ً
يكون ضمن صوم معتاد ،وئلال يظن العامة أيضا ختصيص يوم اجلمعة بزيادة عبادة ىلع غريه واجبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
ر
َ
َ
اتلخريج :رواه ابلخاري ومسلم -ولفظ مسلم( :نعم ورب هذا ابليت) أما لفظ " :ورب الكعبة" فهذا لفظ النسايئ يف الكُبى ،نبه ىلع ذلك الشيخ
ابن عثيمني -رمحه اهلل.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أنىه  :اهلمزة لالستفهام ،وانليه :طلب الرتك ممن دون الطالب.
• صوم يوم اجلمعة  :أي عن إفراده بالصوم ،كما يف رواية ابلخاري.
َ
• نعم  :حرف جواب.
ً
َ ر ْ َ ْ
َ
• ورب الكعبة  :خالقها ومعظمها ،والواو للقسم ،والغرض منه تأكيد احلكم ،ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا -ريض اهلل عنه -وهو يطوف.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

انلىه عن صوم يوم اجلمعة.
ُ
جواز صومه إذا قرن بصيامٍ قبله أو بعده ،أو اكن يف صوم معتاد.
ُ
حيمل انليه يف صومه ىلع اتلزنيه؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصومه يف مجلة صومه اذلي يصوم .ورخص بصومه إذا قرن بغريه،
ولو اكن حراما ً ما ص َ
يم ،كعيد الفطر وانلحر.
ِ
ً
وتعليما.
حرص السلف ىلع العلم تعلما
ُْ
جواز احللف ىلع الفتيَا ولو لم يُستحلف.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ًّ
ً
ً
أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقطا وسمنا وأضبا ،فأكل انليب -صىل اهلل
ً
تقذرا
عليه وسلم -من األقط والسمن ،وترك الضب

َْ َ ْ ُ َْ َ َُ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :أهدت أ ُّم ُحفي ٍد خالة ابْ ِن عباس إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ًْ َ
َ
َ َ
َُ َ
َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ َ ُّ
ب تقذ ًرا» ،قال ابن عباس« :فأ ِكل
أقِ ًطا َو َسمنا َوأ ُض ًّبا ،فأكل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من األقِ ِط والسم ِن ،وترك الض
ُ َ
ىلع مائدة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولو اكن حراما ما أ ِكل ىلع مائدة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
طعاماً :
أقطا
يذكر ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن خاتله أم حفيد أهدت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ًّ
وأضبا ،فأكل -صىل اهلل عليه وسلم -من األقط والسمن وترك أكل األضب؛ ألنه مما تعافه نفسه -صىل اهلل عليه وسلم-
وسمنًا
َ
 ،فكراهته هل ً
طبعا ،ال دينًا؛ ألنه بني سبب تركه ،بأنه لم يكن ِيف أرض قومه -كما يف روايات احلديث األخرى ،-فدل َىلع أنه
ما تركه تدينًا ،بل نلفرة طبعه منه ،ثم استدل ابن عباس ىلع إباحة أكل الضب بأنه أكل ىلع مائدة انليب -صىل اهلل عليه
ً
حراما ملا أقر غريه ىلع أكله يف مائدته.
وسلم ،-ولو اكن

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
َْ
• أ ِق ًطا  :بفتح اهلمزة ،وكرس القافَ ،وقد تسكن ،بعدها طاء مهملة -وهو جنب اللنب املخيض ،يطبخ ،ثم يرتك ،وجيفف.
• َس ْمنًا  :هو ادلهن اذلي يُعمل ْ
من لنب ابلقر والغنم.
َ
َُ
• أ ُض ًّبا - :بفتح اهلمزة ،وضم الضاد املعجمة -مجع ضب ،وهو حيوان من جنس الزواحف ،غليظ اجلسم ،خشنه ،وهل ذنب عريض ذو عقد،
يوجد يف الصحاري العربية.
ُ
َ َ ُّ ً
َ
قذرت اليشء ،وتقذرته :إذا كرهته.
• تقذرا  :من ِ
• املائدة  :يه اليشء اذلي يوضع ىلع األرض؛ صيانة للطعام ،اكملنديل ،والطبق وغري ذلك.

فوائد احلديث:

 .1جواز أكل الضب.
ُ
 .2استحباب اهلدية ،وأن ال حيقر اليسري منها.
 .3أن مطلق انلفرة عن اليشء وعدم االستطابة ال يستلزم اتلحريم.
 .4االستدالل بإقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلباحة ،فإقراره -صىل اهلل عليه وسلم -ديلل ىلع اتلحليل.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هصحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
َ َّ
رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دارآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل1424 -1416 ،ه.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه 2003م.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 ُ -م.فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
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ً
أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة غنما

ً ََ
َ َ
احلديث :عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت« :أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َم َّرة غن ًما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلدي هو ما يُهدى إىل مكة من بهيمة األنعام ،تقربا
ً
َّ
إىل اَّلل -عز وجل ،-يلذبح يف احلرم ،واهلدي إىل مكة ُسنة وقربة ،وقد أهدى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -غنما ،وأهدى
ً
ً
َّ
إبالُّ ،
وتوزع بني الفقراء واملساكني :مساكني احلرم ،أما اهلدي اذلي جيب
فالسنة ذحبها يف احلرم تقربا إىل اهلل -عز وجل،-
باتلمتع ،والقران ،أو بيشء من ترك الواجبات ،أو فعل املحرمات ،فيُ َّ
سىم فدية وهو هدي واجب ،أما هذا اهلدي اذلي ذكرت
ً
اعئشة فهو هدي يتطوع به املؤمن من بالده ،أو يشرتيه من الطريق ويهديه إىل هناك هديا بالغ الكعبة يتقرب به إىل اهلل -عز
وجل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
ْ
• أه َدى  :بعث بهدي إىل مكة يذبح للفقراء.
َ ً
• غنَما  :اسم جنس للضأن واملعز.
فوائد احلديث:

 .1جواز إهداء الغنم إىل ابليت الرشيف.
 .2األكرث من هديه -صىل اهلل عليه وسلم -إهداء أفضل اهلدايا واألموال عند العرب ،ويه اإلبل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم (رشح ىلع مَت عمدة األحاكم لشيخ اإلسالم اإلمام عبد الغين املقديس  -رمحه اهلل 600 - 541( -ه)) ،املؤلف :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،انلارش :توزيع مؤسسة اجلرييس.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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ً

أهديت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محارا وحشيا

ً
َ
َ َّ َ َ
ً َ َّ
ُ
أهديت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -محارا وحشيا ،ف َرد ُه
امة -ريض اهلل عنه ،-قال:
احلديث :عن الصعب بن جث
َّ
َ
َّ
ُ
ٌ
َ َ َّ
يلع ،فلما رأى ما يف وجيه ،قال« :إنا لم ن ُرد ُه عليك إال ألنا ح ُرم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من حسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن ال يداهن انلاس يف دين اهلل ،وال يفوته أن يطيب قلوبهم ،فالصعب بن جثامة
ريض اهلل عنه -مر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمرم واكن الصعب بن جثامة عداء راميًا،ًّ
ً
وحشيا ،وجاء به إيله فرده انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فثقل ذلك ىلع
محارا
فلما مر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صاد هل
الصعب ،كيف يرد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هديته؟ ،فتغري وجهه فلما رأى ما يف وجهه طيب قلبه ،وأخُبه أنه لم يرده

عليه إال ألنه حمرم ،واملحرم ال يأكل من الصيد اذلي ِصيد من أجله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :الصعب بن جثامة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُح ُرم  :حمرمون باحلج أو العمرة.
ًّ
وحشيا  :هو احليوان الُبي غري ُ
الم َر َّوض.
•

فوائد احلديث:

 .1استحباب قبول اهلدية ،واألكل منها.
ُ ُ
َّ
 .2حسن خلق انليب –صىل اهلل عليه وسلم -حيث طيب نفس املهدي ببيان العلة وسبب االمتناع.
 .3جواز رد اهلدية لعلة.
 .4جواز احلكم بالقرائن عند فقد ادلالئل ،لقول الصعب :فلما رأى ما يف وجيه.

املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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أوتروا قبل أن تصبحوا

ُ
َْ
صبح ُوا».
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أوتِ ُروا قبل أن ت ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الوتر من صالة الليل ،وهو اذلي خيتم به قيام الليل؛ كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها ،فيبني احلديث الرشيف
أن وقت الوتر يكون قبل أن يصبح اإلنسان أي قبل طلوع الفجر اثلاين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:

 .1الوتر خيتم به صالة الليل؛ كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها.
َّ
 .2أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين ،فإذا طلع الفجر ،فقد فات وقت الوتر ،فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل.
َّ
 .3للوتر وقتان :اختياري واضطراري ،فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين ،واالضطراري ال ينتيه إال بصالة الصبح.
َّ
َّ
فإن تاركه َّ
فوت أجره.
 .4ظاهر احلديث :أن الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد،

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط  1427 ، 1ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
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ُ
َ َ َ َ َّ
َ َ ْ َ َ ُّ َ
َ
أوصاين خليِّل -صىل اهلل عليه وسلم -بثالث :صيام ثالثة أيامٍ من لك شهر ،وركعيت الضح ،وأن أوتر قبل
أن أنام

َ َ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :أوصاين خلييل -صىل اهلل عليه وسلم -بثالث :صيام ثالث ِة أيَّامٍ من لك
ُ
ْ
ُّ
شهرَ ،و َرك َع َ ِيت الض ََّح ،وأن أوتِ َر قبل أن أنام».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اشتمل هذا احلديث الرشيف ىلع ثالث وصايا نبوية كريمة:

األوىل :احلث ىلع صيام ثالثة أيام من لك شهر؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا ،فيصري صيام ثالثة األيام كصيام الشهر لكه.

واألفضل أن تكون اثلالثة ،اثلالث عرش ،والرابع عرش ،واخلامس عرش ،كما ورد يف بعض األحاديث.

اثلانية :أن يصيل الضَّح ،وأقلها ركعتان ،السيما يف حق من ال يصيل من الليل ،كأيب هريرة اذلي اشتغل بدراسة العلم أول

الليل.
َْ َ ُ ْ َ ُ
وأفضل وقتهما ،حني ترمض ال ِفصال ،كما جاء يف حديث آخر.
اثلاثلة :أن من ال يقوم آخر الليل ،فليوتر قبل أن ينام ،كيال يفوت وقته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أوصاين  :عهد َّ
إيل باهتمام.
َّ
• خلييل  :الصديق اخلالص ،اذلي ختللت َّ
حمبته القلب فصارت يف خالهل؛ أي :يف باطنه.
ُّ
• ركعيت الض ََّح  :أي :الركعتني اللتني تصليان يف الضَّح  .وهو  :ما بعد ارتفاع الشمس إىل قبيل الزوال.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تعاهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بما ينفعهم.
استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر .واألوىل أن تكون اثلالث عرش ،والرابع عرش ،واخلامس عرش.
استحباب صالة الضَّح واملواظبة عليها ملن لم يقم لصالة الليل ،ئلال تفوته صالة الليل وانلهار.
الوتر قبل انلوم يف حق من يغلب ىلع ظنه أنه ال يقوم آخر الليل ،أما من غلب ىلع ظنه القيام ،فيؤخره إيله ،وإن فاته بنوم أو نسيان ،فاملستحب
أن يقضيه ً
شفعا ما بني ارتفاع الشمس وقبيل الزوال.
ً
أهمية هذه األعمال اثلالثة؛ لوصية انليب -صىل اهلل عليه وسلم عددا من أصحابه بها.
ً
جواز اختاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خليال.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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أول الوقت رضوان اهلل ،ووسط الوقت رمحة اهلل ،وآخر الوقت عفو اهلل

ُ
َْ ُ
أول الوقت ر ْض َوان اهللَ ،
ووسط
احلديث :عن أيب حمذورة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ِ
َ ْ
الوقت رمحة اهلل ،وآخر الوقت عفو اهلل».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ َ َّ ُ َ ْ
اَّلل عن ُه ْم
أداء الصالة يف أول وقتها رضا اهلل اذلي ال يُعادهل يشء ،ويستتبع ما ال يكاد خيطر ىلع بال أحد ،قال تعاىل( :ر ِيض
َُْ
َو َر ُضوا عنه) ،وملا قال اهلل -تبارك وتعاىل -ألهل اجلنة :يا أهل اجلنة؟ فيقولون :بليك ربنا وسعديك ،فيقول :هل رضيتم؟
ُ
َ
َ
ر
ً
ربُّ ،
وأي
فيقولون :وما نلا ال نرىض وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ،فيقول :أنا أعطيكم أفضل من ذلك ،قالوا :يا
أس َخط عليكم َب ْع َده ً
يشء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم ر ْض َواين ،فال ْ
أبدا- ،متفق عليه ،-فرضا اهلل تعاىل أفضل
ِ
ِ
أنواع َّ
انلعيم.
وأداء الصالة يف ما بني أول الوقت وآخره رمحة اهلل وتفضله وإحسانه ىلع عبده ،فيه دون مرتبة الرضا.
وأداؤها يف آخر وقت الصالة َع ْفو اهلل وال يكون إال من تقصري ،واتلقصري هنا :بالنرسبة َ
لسبق من أدى الصالة يف أول وقتها.
قال اإلمام الشافيع :رضوان اهلل أحب إيلنا من َعفوه ،فالعفو يشبه أن يكون للمقرصين.

وحمل استحباب املبادرة بالصالة يف أول وقتها ،هذا من حيث األصل وإال فقد يكون تأخريها عن أول وقتها أفضل ،كصالة
ْ
السنة تأخريها إىل وقت اإلب َراد ،وكذلك وقت العشاء ،فإن ُّ
احلر ،فإن ُّ
اش َت َّد ُّ
السنة تأخريها عن أول وقتها ،وقد ثبتت
الظهر إذا
ِ
بذلك سنة املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم.-
واحلديث ضعيف ويغين عنه حديث :أي العمل أفضل؟ قال( :الصالة ىلع وقتها) .متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
َْ ُ
راوي احلديث :أبو حمذورة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• رضوان اهلل  :بكرس َّ
الراء :رضاء اهلل ،عكس سخطه.
ُّ
• رمحة اهلل  :تفضله وإحسانه ىلع عبده ،فيه دون مرتبة الرضا.
• عفو اهلل  :جتاوزه ومساحمته.

فوائد احلديث:

َ
لرضوان اهلل -تعاىل ،-فإن لم يكن ذلك فلتؤد يف وسطه؛ نلَيل رمحة اهلل -تعاىل ،-أما أداؤها
 .1استحباب أداء الصالة املفروضة يف أول وقتها؛ طلبا ِ
َ
ُ
َ
يف آخر الوقت ،ففيه تَكاسل وتَثاقل عن َّ
الطاعة ،فمن أخرها إىل آخر وقتها ،فإن اهلل تعاىل يعفو عنه ،ويساحمه ىلع تكاسله وعدم مبادرته.
َ
 .2أن أفضل املراتب اثلالث :رضوان اهلل ،ثم رمحة اهلل ،ثم عفو اهلل ،والعفو ال يكون إال بعد يشء من َّ
اتلقصري.
ِ
 .3فضيلة النشاط يف العبادة ،واملبادرة إيلها ،واإلتيان إيلها برغبة؛ قال تعاىل ( :يا حيىي خذ الكتاب بقوة ) [مريم ،]12 :وقال تعاىل ( :خذوا ما
ً
آتيناكم بقوة ) [األعراف ،]171 :وذم املنافقني بقوهل( :وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون انلاس وال يذكرون اهلل إال قليال)[ ،النساء
.]142 :

336

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،تأيلف :يلع بن عمر بن أمحد ادلارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت -
بلنان.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10611( :
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َ َّ َّ ُ
َْ َ َ َ ًَ
َ ْ َ َ َ ًَ
َْ َ َ َ ًَ
ري ٍة صدقة ،ولك حتميد ٍة صدقة،
أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون :إن بكل تسبيح ٍة صدقة ،ولك تكب
ِّ َ ْ َ َ َ َ ً
ولك تهليل ٍة صدقة

احلديث :عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -أن ً
ناسا من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -قالوا للنيب
ُ ر
ُّ ُ
ُ
صيل َ
نصوم،
وي ُصومون كما
ادلثور باألجور :يُصلون كما ن
صىل اهلل عليه وآهل وسلم :-يا رسول اهلل ،ذهب أهلُ
َ
أمواهلم.
ويتصدقون بف ُضول
ِ
َ ًَ ر
َ ًَ
َْ َ َ َ ًَ
َ َّ َّ ُ
َ ْ
َْ َ
كب َ
ري ٍة َصدقة ،ولك حت ِميد ٍة َصدقة ،ولك
قال :أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون :إن بكل تس ِبيح ٍة صدقة ،ولك ت ِ
َ ٌَ
ْ
ُ
َت ْهليلَ ٍة َص َدقَ ًةٌ ،
ٍ َ َ ٌَ َ ٌْ
نكر َصدقة ،ويف بُضع أحدكم صدقة.
وأمر
ِ
بمعروف صدقة ،ونيه عن م ٍ
َ
ُ
قالوا :يا رسول اهلل ،أيأِت أحدنا شهوته ويكون هل فيها أجر؟
قال أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه و ْز ٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل ٌ
أجر.
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أن ناسا قالوا :يا رسول اهلل ذهب أهل األموال باألجور وأخذوها عنا ،فهم يصلون كما نصيل
ويصومون كما نصوم ويتصدقوا بأمواهلم الزائدة عن حاجتهم ،فنحن وهم سواء يف الصالة ويف الصيام ،ولكنهم يفضلوننا

باتلصدق بما أعطاهم اهلل -تعاىل -من فضل املال وال نتصدق.

فأخُبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا فاتتهم الصدقة باملال فهناك الصدقة باألعمال الصاحلة ،فلإلنسان بكل تسبيحة
صدقة ولك تكبرية صدقة ولك حتميدة صدقة ولك تهليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة ونيه عن املنكر صدقة.

ثم أخُب انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أن الرجل إذا أىت امرأته فإن يف ذلك صدقة.

فقالوا :يا رسول اهلل أيأِت أحدنا شهوته ويكون هل فيها أجر.

قال :أرأيتم لو زىن ووضع الشهوة يف احلرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا :نعم ،قال فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل أجر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َْ
ُّ ُ
ادلثور  :مجع دثر ،ويه :األموال.
فضول أمواهلم  :فضول مجع فضل ،والفضل :هو ما زاد عن احلاجة.
ُ ْ
ابلضع  :يطلق ىلع اجلماع ،وىلع الفرج نفسه ،والكهما تصح إرادته هنا.
شهوته  :ذلته وما تشتاق إيله نفسه.
وزر  :الوزر احلمل واثلقل ،وأكرث ما يطلق ىلع اذلنب واإلثم.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

كرثة وجوه أعمال اخلري.
تنافس الصحابة ىلع فعل اخلريات ،وحرصهم يف نيل عظيم األجر والفضل من عند اهلل -تعاىل.-
سعة مفهوم العبادة يف اإلسالم ،وأنها تشمل لك عمل يقوم به املسلم بنية صاحلة وقصد حسن.
يرس اإلسالم وسهوتله ،فلك مسلم جيد ما يعمله يلطيع اهلل به.
األغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطااعت وترك املنكرات.
فقراء املسلمني اكنوا يغبطون أغنياءهم يلفعلوا اخلري مثلهم.
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املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-3رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-4صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-5كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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أوه ،أوه ،عني الربا ،عني الربا ،ال تفعل ،ولكن إذا أردت أن تشَتي فبع اتلمر ببيع آخر ،ثم اشَت به

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه :-جاء بالل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بتمر بَ ْر ٍّ
ين ،فقال هل
ِ
ُ
فبعت منه صاعني بصاع يلطعم
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من أين لك هذا؟» قال بالل :اكن عندنا تمر رديء،
َ َّ ْ َ َّ ْ َ ْ
ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم .-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند ذلك« :أوه ،أوه ،عني الربا ،عني الربا ،ال تفعل،
َ
َ
اتلمر ببيع آخر ،ثم اشرت به».
ولكن إذا أردت أن تشرتي ف ِب ِع
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء بالل -ريض اهلل عنه -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتمر برين جيد ،فتعجب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من جودته
وقال :من أين هذا؟

قال بالل :اكن عندنا تمر ،فبعت الصاعني من الردي بصاع من هذا اجليد ،يلكون مطعم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منه.

فعظم ذلك ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتأوه ،ألن املعصية عنده يه أعظم املصائب.

وقال :عملك هذا ،هو عني الربا املحرم ،فال تفعل ،ولكن إذا أردت استبدال رديء ،فبع الرديء بدراهم ،ثم ِاشرت بادلراهم
تمرا ً
ً
جيدا .فهذه طريقة مباحة تعملها ،الجتناب الوقوع يف املحرم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الربا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الواكلة  -عقيدة :العذر باجلهل.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• برين  :من تمر املدينة اجليد ،وهو معروف بها إىل اآلن ،برسه أصفر ،فيه طول.
• َرديء  :غري جيد.
• أ َّوهْ  :لكمة يؤىت بها للتوجع ،أو اتلفجع ،وهذا اتلأوه أبلغ يف الزجر دلالتله ىلع اتلألم من هذا الفعل.
• عني الربا  :حقيقة الربا املحرم.
• فبع اتلمر  :الردئ.
• ببيع آخر  :بمبيع آخر لقوهل" :ثم اشرت به".
تمرا ً
• ثم اشرت به ً :
جيدا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

فيه بيان يشء من أدب املفيت.وهو أنه إذا سئل عن مسألة حمرمة ،ونىه عنها املستفيت ،أن يفتح أمامه أبواب الطرق املباحة ،اليت تغنيه عنها.
أنه ال اعتبار باتلفاضل يف الصفات يف جتويز الزيادة.
اهتمام اإلمام بأمر ادلين وتعليمه ملن ال يعلمه وإرشاده إىل اتلوصل إىل املباحات.
يف احلديث قيام عذر َمن ال يعلم اتلحريم حىت يعلمه
حتريم ربا الفضل يف اتلمر ،بأن يباع بعضه ببعض ،وأحدهما أكرث من األخر.
استدل باحلديث ىلع جواز اتلورق ويه نوع من أنواع ابليوع ،ويه أن يشرتي اإلنسان غرضا بثمن مؤجل ال يلنتفع به بل يلبيعه وينتفع بثمنه،
مثاهل :أن يشرتي سيارة باألجل من أخيه ،ويقبضها ثم يبيعها يف السوق بنقد بال تأجيل ،فينتفع بانلقد ،ويدفع ادلين يف املستقبل.
عظم املعصية ،كيف بلغت من نفس انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
لم يذكر يف احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمره برد ابليع ،والسكوت عن الرد ،ال يدل ىلع عدمه.وقد ورد يف بعض الطرق أنه قال:
ُْ َ
َْ
َ
ْ
ُ َّ
ُ
ْ ُ ََ ُ
فرد ُه] وقد قال تعاىل{ :فإن تبتم فلكم ُرؤوس أم َو ِالكم ال تظ ِل ُمون َوال تظل ُمون}.
[هذا الربا
ُْ َ ْ َ َ ََ
ْ
َ
َ
َ
جواز الرتفه يف املأكل واملرشب ،ما لم يصل إىل حد اتلبذير ،والرسف املنيه عنه ،فقد قال -تعاىل{ :-قل من حرم ِزينة اهلل اليت أخرج ِل ِعبا ِدهِ
َّ
َ ر ْ ُْ
ين َ
آمنُوا يف احلَيَاة ُّ
َ
ذل َ
ادلنيا}.
يبات ِمن
ِ
الرز ِق؟ قل يه ل ِ ِ
َوالط ِ
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه. -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟

ُ
َّ
َ َ َ
خُب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن رجل َطلق امرأته ثالث ت ْط ِليقات
احلديث :عن حممود بن بليد ،قال :أ ِ
َْ ُ
ً
مجيعا ،فقام َغ ْضبَان ثم قال« :أَيُلْ َع ُ
ب بكتاب اهلل وأنا بني أظ ُه ِركم؟» حىت قام رجل وقال :يا رسول اهلل ،أال أقتله؟
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خُب انليب -عليه الصالة والسالم -عن رجل أوقع ثالث تطليقات ىلع امرأته جمموعة لم يتخللها رجعة ،فغضب -عليه
أ ِ

الصالة والسالم -من ذلك الفعل ،واعتُب هذا من االستهزاء برشع اهلل واللعب بأحاكمه ،ألن املرشوع للمسلم أن يطلق
يبق
واحدة يف طهر لم جيامع فيه ،وأن يكون طالقه مرة واحدة يلتمكن من املراجعة ،فإذا مجعها لكها ضيق ىلع نفسه ،ولم ِ
طريقا إلرجاع أهله ،وعليه فجمع الطلقات اثلالث لكها يعتُب من الطالق ابلدِع املحرم ،مع مالحظة ضعف احلديث،

لكن معناه صحيح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السين والطالق ابلدِع
راوي احلديث :حممود بن بليد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أيُلعب  :أيلعب :مبين للمجهول ،ومعناه :هل يُعبث باألمر ،أو َ
يهزأ بادلين ،ويستخف به.
• كتاب اهلل  :املراد به هنا أحاكمه املأخوذة منه.
زلت معكم حياًّ.
• بني أظهركم  :واملعىن :أيلعب بأحاكم اهلل ،وأنا ما ُ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

شدة غرية الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع دين اهلل وذلك ظاهر من إرادتهم قتل املتعجل يف الطالق.
أن الطلقات اثلالث اليت لم يتخللهن رجعة ،وال نكاح واكنت يف جملس واحد أنها طالق بدعة حمرمة.
أن اتلالعب بأحاكم اهلل -تعاىل ،-وتعدي حدوده ،من كبائر اذلنوب ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يغضب إال ىلع معصية كبرية.
اتلالعب بكتاب اهلل -تعاىل -وسنة رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -حرام ،ولو بعد وفاته -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنما قال ذلك استغرابًا من
رسعة تغري األمور.
جواز اإلخبار عن املنكر يلبني احلكم الرشِع فيه.
الغضب عند املوعظة.

املصادر واملراجع:

 سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية1406 ، مشاكة املصابيح للتُبيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ، اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلاثلة 1405 - منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل-1427
َ َّ
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيعالطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
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أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف يشء ،ولن يدخلها اهلل جنته ،وأيما رجل جحد
ودله ،وهو ينظر إيله احتجب اهلل منه ،وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول حني نزلت آية املتالعنني:
«أيَّما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف يشء ،ولن يدخلها اهلل جنته ،وأيما رجل جحد ودله،
وهو ينظر إيله ،احتجب اهلل منه ،وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
خيُب احلديث عن عقوبات ألناس معينني ،ومنهم أن املرأة اليت تدخل ىلع فراش زوجها ودلا ليس منه بل من زناها مع آخر

فإنها ليست مدركة لرمحة اهلل ورضوانه بل يه يف سخطه ،وذلك لعظم هذه اجلريمة ويه إفساد الفراش واختالط األنساب،

ومن تُبأ من ودله وهو يعرفه وجحد نسبه لم ينظر اهلل إيله يوم القيامة ،وحرمه من انلظر إيله وفضحه ىلع رؤوس اخلالئق
ً
جزاء ىلع نكرانه لنسب ودله.
يوم القيامة

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليرنات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود وابن ماجه والنسايئ.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• املتالعنني  :من اللعان وهو ً
رشاع :شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجني ،مقرونة بلعن ،أو غضب وفيه ريم الزوجة بالزنا.
ً
• أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم  :بأن تنسب لزوجها ودلا من غريه.
• فليست من اهلل يف يشء  :أي من رمحته وعفوه.
ً
ابتداء ،بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم تدخلها إن اكنت مؤمنة؛ ألن من عقيدة أهل
• ولن يدخلها اهلل جنته  :مع من يدخلها من املحسنني
ُ
السنة أنه ال حيرم من دخول اجلنة إال الاكفر.
• وأيما رجل جحد ودله  :أنكره ونفاه.
• جنته  :اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه.
• احتجب اهلل منه  :حرمه من انلظر إيله يوم القيامة.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
ًّ
أجنبيا من نفسها ،فحملت منه ،فنسبت هذا الودل إىل زوجها وإىل أرسته ،وأصبح
الويل العظيم ،والعقاب األيلم المرأة خانت ،ومكنت رجال
كأنه منهم ،وهو ليس منهم.
هذه املرأة يلحقها من وعيد اهلل -تعاىل -أن اهلل بريء منها ،فليست منه يف يشء ،وأن اهلل حيرمها جنته.
ً
ً
ومفتضحا خجال أمام
يلحق الغضب والعذاب من علم أن الودل ودله ،ولكنه نفاه وتُبأ منه ،فقطع نسب هذا الودل ،وأصبح مكروها مرشدا،
انلاس ،فاكن اجلزاء من جنس العمل؛ ففضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق من األولني واآلخرين.
تُبؤ اإلنسان من ودله من كبائر اذلنوب لرتتب هذه العقوبة العظيمة عليه.
تُبؤ اإلنسان من ودله إذا لم يكن عنده يقني أنه منه ال ترتتب هذه العقوبة لقوهل" :وهو ينظر إيله".
ً
يف احلديث أن اإلنسان إذا أقر بالودل ثبت نسبه منه وال يمكن نفيه أبدا.
ََ
الشارع احلكيم هل تش ُّوف إىل حفظ األنساب ،وإحلاق الفروع باألصول قال تعاىل( :يا أيها انلاس إنا خلقناكم من ذكر وأنىث وجعلناكم
شعوبا وقبائل تلعارفوا).
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،
سنن ابن ماجه  :حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
رش ُح اجلَامع َّ
الصغري /حممد بن إسماعيل الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه باألمري املحقق :د .حم َّمد إسحاق َّ
نوير َ ْ
َّ
اتل ُ
حممد إبراهيم
ِ
ِ ِ
مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
ضعيف أيب داود – األم/حممد نارص ادلين األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع – الكويت -الطبعة  :األوىل  1423 -ه.
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ً
أيما امرأة زوجها َو ىيلان فيه لألول منهما ،وأيما رجل باع بيعا من رجلني فهو لألول منهما

َ ُّ
َ َّ َ َ َّ
ان فيه
احلديث :عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أيما امرأ ٍة زوجها و ِيل ِ
َ
َ
ًَْ َ ْ َ ُ ْ
لني فهو َّ
لألو ِل منهما».
لأل َّو ِل منهما ،وأيُّما َر ُج ٍل باع بيعا من رج
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
معىن حديث سمرة -ريض اهلل عنه -أن املرأة إذا عقد هلا ويلان مستويان يف املرتبة -كأخوين شقيقني مثال -لزوجني خمتلفني،
ْ
اكنت للزوج اذلي َع َقد هل َّ
أول الويلني ،سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال ،كما أفاد أن من باع شيئًا لرجل ثم باعه آلخر ،لم

اآلخ ِر حكم ،بل هو باطل؛ ألنه باع ما ال يملك ،إذ قد صار يف ملك املشرتي األول ،وخرج عن ملك ابلائع
يكن للبيع ِ

بمجرد ابليع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد ،واقترص ابن ماجه ىلع رواية اجلملة اثلانية املتعلقة بابليع.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• َّ
زوجها  :عقد هلا.
• ويلان  :تثنية ويل ،وهو القريب اذلي يتوىل عقد انلاكح ىلع املرأة.
• لألول منهما  :للسابق منهما.
ً
ً
• باع بيعا من رجلني  :باع هلما شيئا واحدا بعقدين.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

َّ
ُ
ينبيغ لألويلاء إذا خطب من أحدهم أن يَ ُرد األمر إىل اآلخرين خمافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس.
ْ
أن املرأة إذا عقد هلا ويلان مستويان يف املرتبة -كأخوين شقيقني مثال -لزوجني خمتلفني ،اكنت للزوج اذلي َع َقد هل َّ
أول الويلني ،وال اعتبار
للناكح اثلاين ،سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال.
ً
إذا لم يعلم السابق من الويلني ،أو َّ
مجيعا يف وقت واحد ولم حيصل سبق ألحدهما ،يبطل العقد يف الصورتني؛ ألنه ال مزية ألحدهما ىلع
زوجا
اآلخر.
َّ
لو َّ
ألن ابلعيد ال يسىم ًّ
ويلا مع وجود من هو أقرب منه ،اكبن عم
زوج املرأة ابلعيد من األويلاء ،مع وجود األقرب بال عضل فالعقد ال يصح؛
أو أخ ألب ،مع أخ شقيق.
ْ
ُ
ر
والية عقد انلاكح من مجلة الواليات اليت خيتار هلا األكفاء ،فإذا اكنوا يف درج ٍة واحد ٍة من القرابة قدم األصلح هلذه الوالية ،من حيث معرفة
َّ
مصالح انلاكح ،واختيار الزوج الكفء ،واملصاهرة الصاحلة؛ ألن هذا عقد سيدوم ،فيُحتَاط هل بطلب األصلح.
أن من باع شيئًا لرجل ثم باعه آلخر ،لم يكن للبيع اآلخر حكم ،بل هو باطل؛ ألنه باع غري ما يملك.
اعتبار األسبقية يف ادلين اإلساليم ،وهلذا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من داعه اثنان أن جييب أسبقهما.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ر
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية،
1395ه.
السنن الصغرى ،للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه – 1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية 1405 ،ـه-
1985م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه-
2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 ُ -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه1431 -ه.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر
العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه.
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أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنني ،ثم تعتد أربعة أشهر وعرشا ثم حتل

ََ َ ْ
َ ْ ُّ
ت زوجها فلم تَ ْدر أين هو؟ فإنها تَنْ َتظ ُر أَ ْر َب َع سن َ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب أنه قال« :أَ ُّي َ
ني ،ثم تع َتد
د
ق
ف
امرأة
ا
م
ِ ِ
ِ
ِ
ََََْ
َ ُّ
حتل».
أربعة أشهر وعرشا ثم ِ

درجة احلديث :صححه احلافظ ابن حجر.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث يبني عمر -ريض اهلل عنه -أن امرأة املفقود تنتظر مدة أربع سنني منذ فقدت زوجها ،ثم تعتد أربعة أشهر
ً
وعرشا ،ثم تزتوج ،وقد محل الفقهاء هذا األثر وأمثاهل ىلع من غلب ىلع الظن موته وهالكه،كمن فقد يف قتال أو يف غرق
وحنو ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة > عدة املفقود زوجها
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مالك.
ً
مصدر منت احلديث :موطأ مالك وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:
• فقدت زوجها  :اغب زوجها عنها وعدمته.
َّ
َّ
العدة اسم ملدة َّ
ترتبص بها املرأة عن الزوج بعد وفاته أو فراقه ،وذلك إما بالوالدة ،أو باألقراء ،أو باألشهر.
• تعتد :
• ثم حتل  :أي لألزواج أن يتقدموا هلا.
فوائد احلديث:

 .1أنه يُرجع يف تقدير املدة إىل اجتهاد احلاكم ،أو من يقوم مقامه اكلقايض.
ُ
ُ
 .2أنه إذا ف ِق َد الرجل من أهله والغالب عليه السالمة ،ولم يوقف هل ىلع أثر فإنه ينتظر به حىت يتحقق موته ،أو تمِض مدة ال يعيش مثلها.
 .3أن زوجة املفقود هلا -بعد حكم احلاكم بموت زوجها وقضاء عدتها -أن تزتوج غريه.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه. موطأ اإلمام مالك ،املحقق :بشار عواد معروف  -حممود خليل ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،سنة النرش1412 :ه. رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه2003 -م. تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،ه – 2006م. -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه.
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أيما امرأة ماتت ،وزوجها عنها راض دخلت اجلنة

َ ُّ
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أي َما امرأ ٍة ماتت ،وزوجها عنها
راض دخلت اجلنة».
ٍ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

راض عنها لقيامها حبقوقه أو ملساحمته هلا فيما فرطت فيه اكن ذلك سببا دلخول اجلنة،
املرأة املزتوجة إذا ماتت وزوجها ٍ

واحلديث ضعيف ولكن يف معناه حديث" :إذا صلت املرأة مخسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب

اجلنة شاءت" رواه ابن حبان وهو صحيح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ماتت وزوجها عنها راض  :أي أنها عند موتها اكن زوجها راضيًا عنها.

فوائد احلديث:

 .1إذا ماتت املرأة املسلمة ويه تؤمن باهلل وحده ال رشيك هل واكنت مؤدية حق زوجها دخلت اجلنة.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع زوجته.
 .3احلث ىلع سيع املرأة فيما يريض زوجها وجتنب ما يسخطه تلفوز باجلنة.

املصادر واملراجع:

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.رش ُح اجلَامع َّ
الصغري -حممد بن إسماعيل الصنعاين،املحقق :د .حم َّمد إسحاق َّ
نوير َ ْ
 َّاتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل،
ِ
ِ ِ
  1432ـه 2011 -م.
 سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة /حممد نارص ادلين،األبلاين -دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية/الطبعة:األوىل  1412 ،ـه.1992 /
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أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها ،فناكحها باطل

َ َ
ً
ك َ
حت بغري إذن َموايلها ،ف ِناكحها باطل» ،ثالث مرات
مرفواع« :أيُّما امرأ ِة ن
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها-
َ
َ
َ
ُ
فاملهر هلا بما أصاب منها ،فإن تشاجروا فالسلطان َو ِ ُّيل م ْن ال َو ِ َّيل هل».
«فإن دخل بها
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اشرتاط إذن الويل يف صحة انلاكح ،وأن املرأة إذا تزوجت بغري إذن ويلها،
ُ
حبيث بارشت عقد انلاكح بنفسها ،فناكحها غري صحيح ،فإن حصل وطء يف هذا الزواج ف ررق بني الرجل واملرأة ،واستحقت
املرأة املهر بذلك الوطء ،ثم بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن األويلاء إذا تنازعوا يف تزويج املرأة ،أو اختلفت يه مع أويلائها
انتقل أمرها إىل السلطان ،وأن السلطان يعتُب ويل من ال ويل هل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً
أيُّما  :من ألفاظ العموم ،فيه تفيد طلب الوالية عن املرأة مطلقا من غري ختصيص.
نكحت  :بفتح انلون ،أي تولت عقد زواجها بنفسها.
موايلها  :مجع موىل ،واملراد به الويل ،وهو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها.
فناكحها  :املراد به العقد ال الوطء؛ ألن الالكم يف صحة انلاكح وبطالنه.
باطل  :غري صحيح.
فإن دخل بها  :أي اذلي نكحته بغري إذن ويلها ،واملراد بادلخول الوطء.
تشاجروا  :تنازعوا ،واملراد به هنا منع األويلاء للعقد عليها.
ُ ْ ُ
السلطان  :هو امللك أو الوايل ،ويقوم مقامه القايض؛ ألنه انلائب عنه يف هذه املسائل.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اشرتاط الويل لصحة انلاكح.
ً
نكاحا غري رشِع.
بطالن انلاكح بدون ويل ،ويعتُب
أن املهر تستحقه املرأة بادلخول يف انلاكح ابلاطل.
إذا اختل ركن من أراكن انلاكح فهو باطل مع ال ِعلم واجلهل.
ً
أن السلطان ويل من ال ويل هلا من النساء ،سواء اكن ذلك بسبب عدم وجوده أصال ،أو بسبب امتناعه عن تزوجيها.
أن األويلاء إذا اختلفوا يف تزويج املرأة انتقل أمرها إىل السلطان.
اإلشارة إىل أن األمة ال يمكن أن تبىق بدون سلطان ،وأن نصب اإلمام فرض كفاية ىلع األمة منعا للتشاجر واالختالف.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. سنن الرتمذي ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه. سنن ابن ماجه ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلانية1405 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. سبل السالم ،للصنعاين ،نرش :دار احلديث. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه ُ_ 2006م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
 -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه1431 -ه.

الرقم املوحد)58067( :

350

أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة ،قبل عصمة انلاكح فهو هلا ،وما اكن بعد عصمة انلاكح فهو
ملن أعطيه ،وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

َ
احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :أيما امرأة نكحت
ُ
ُ
َ
ىلع َصداق أو ِحباء أو ِعدة ،قبل ِعصمة انلاكح ،فهو هلا ،وما اكن بعد ِعصمة انلاكح ،فهو ملن أعطيه ،وأحق ما أكرم
عليه الرجل ابنتُه أو أختُه»

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ
أن أي امرأ ٍة َّ
تزوجت ىلع صداق ،وهو ُ
املهر ،أو ِحبَاءٍ ،ويه العطية املعطاة لقريب الزوجة ،أو ِعد ٍة ،وهو ما ي ِعد
معىن احلديث
ُ
به الزوج ،وإن لم حي ِرضه ،إن اكنت هذه األشياء اثلالثة وحنوها من اهلدايا والعطايا قد قدمت قبل عقد انلاكح ،فهو للزوجة
َّ َّ
َّ
ال لغريها ،ولو سيم باسم غريها من أقاربها ،ذلك أنه لم يُعط ،ولم يقدم إال ألجل انلاكح املنتظر.
َّ
أخ ،أو ٍّ
عم ،أو غريهم ،فهو ملن أعطيه؛ ذلك أن عقد انلاكح
أب ،أو ٍ
أما ما يقدم بعد عقد انلاكح لغري الزوجة من أقاربها من ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
قد َّ
يشء ُحياىب من أجله ،وإكرام أصهار الرجل ٌ
ٌ
أمر مألوف ،وحمبوب ،ومرغب فيه؛ فقد أصبحوا أقارب ،والصلة
تم ،ولم يبق
بني األقارب مرشوعة.

مع مالحظة أن احلديث ضعيف ،وهذا الرشح للعلم بمعناه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ٌ
ٌ
أيُّما ٌ :
متضمن معىن الرشط ،حنو :أي امرأة.
مبهم،
اسم
ُ
ً
ً
ِحبَاء  :بكرس احلاء ،وفتح ابلاء ممدودا ،هو ما تعطاه املرأة زيادة ىلع مهرها.
ُ
الزوج زوجته ،وإن لم ُحيْرضهُ.
عدة  :بكرس العني املهملة ،ما وعد به
ِ
ِعصمة انلاكح  :عقد انلاكح.
َ َ
ف ُه َو ل َها ُ :للزوجة.
فهو ل ِ َمن أعطيه  :فاحلباء وحنوه ملن أعطاه الزوج ،من أويلاء الزوجة.

.1
.2
.3
.4
.5

أن ما سماه الزوج قبل عقد انلاكح فهو للزوجة وإن اكن تسميته لغريها من أب أو أخ.
ال جيوز لويل أمر الزوجة أن خيتص ُبمهرها نلفسه وال حيل للزوج أن يعطيه إيَّاه.
ما يُهدى بعد عقد انلاكح فهو ملن أهدي هل ،سواء اكن ويلًّا أو غري ويل.
مرشوعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إيلهم ،وأن ذلك حالل هلم.
أن الصداق يصح بالقليل والكثري لقوهل -عليه الصالة والسالم( :-ىلع صداق) فهو نكرة يف سياق الرشط فيعم القليل والكثري.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية . سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية.1406 ، سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م. ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين  ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم-
الطبعة األوىل .1427
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ،دار آل بروم  ،الطبعة :األوىل. نيل األوطار للشواكين  ،ت :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه.
 -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
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أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن ،فزوجها باْليار ما لم يمسها ،إن شاء أمسك ،وإن
شاء طلق ،وإن مسها فلها املهر بما استحل من فرجها

َ ُّ
َ ٌ
ُُ ٌ
ٌ
ون ،أو ُج َذ ٌ
ام ،أو ق َرن فزوجها
احلديث :عن الشعيب قال :قال يلع ريض اهلل عنه« :أي َما امرأة نكحت وبها بَ َرص ،أو جن
ْ َ َ َّ
َ
َْ
حل من فرجها».
المه ُر بما است
باخليار ما لم ي َم َّس َها ،إن شاء أمسك ،وإن شاء طلق ،وإن َم َّس َها فلها
ً
حكما عليه يف كتب الشيخ األبلاين ،وإسناده منقطع فهو ضعيف.
درجة احلديث :لم أجد

املعىن اإلمجايل:

َ
يف هذا األثر بيان أن َ َ
الُبص واجلنون واجلُذام والق َرن عيوب يفسخ بها انلاكح ،ألنها عيوب تمنع من دوام العرشة بني الرجل
َّ
وأهله ،وال يستطيع مجاعها بسببها ،وأن خيار الفسخ راجع للزوج إن شاء أمسك أو طلق ،ويرجع هل املهر إال أن يكون قد

دخل بها وجامعها؛ فال مهر هل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العيوب يف انلاكح
راوي احلديث :الشعيب -رمحه اهلل-
ً
اتلخريج :رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابليهيق موقوفا ىلع يلع -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ

ٌ
برص  :هو بياض يف اجلسد يكون من أثر علة.
جنون  :زوال العقل أو فساده.
َّ
ُ
جذام  :علة تتآلك منها األعضاء وتتساقط ،وهو من األمراض المعدية.
ََ ٌ
ٌ
اجل َماع أو كماهل.
قرن  :هو ورم ٌ مدور ،خيرج من رحم املرأة ،فيكون بني مسلكيها يمنع ِ
يمسها  :كناية عن اجلماع واستمتاعه بها.

.1

.2
.3
.4
.5

َّ
صحة عقد انلاكح ،مع وجود العيب يف أحد الزوجني ،ولو لم يعلم عنه الزوج اآلخر ،ذلك أن العيب ال يعود ىلع أصل العقد ،وال ىلع رشط من
رشوط صحته ،ولكن يثبت معه اخليار.
َّ
إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إال بعد العقد ،ولم يرض به ،فيثبت هل حق فسخ انلاكح.
الفسخ إن اكن قبل ادلخول فال مهر للزوجة املعيبة ،وال متعة هلا.
فيه بيان أنواع من العيوب يه :الُبص ،واجلذام ،واجلنون .وأحلق بها العلماء العيوب املنفرة من العرشة بني الزوجني اكلقروح السيالة والروائح
املستديمة.
َّ
َّ
َّ
أن العيب إذا لم يعلم به إال بعد ادلخول أو اخللوة ،فإن هلا الصداق.

املصادر واملراجع:

 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،للسااعِت .انلارش :دار إحياء الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية.َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
توضي ُح
 ِ بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 سنن سعيد بن منصور ،املحقق :حبيب الرمحن األعظيم .انلارش :ادلار السلفية – اهلند.الطبعة :األوىل 1403 ،ـه1982-مالسنن الكُبى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنات الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م
اتلحجيل يف ختريج ما لم خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل /عبد العزيز بن مرزوق الطرييف -مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الرياض
الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.
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ً
ً
عضوا منه من انلار
عضو منه
أيما رجل أعتق امرأ مسلما ،استنقذ اهلل بكل
ٍ

َ ُّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ً
ََْ َ
ً
مسلما ،استنقذ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أيما رج ٍل أعتق ام َرأ
ْ
ر ْ
اهلل بكل ُعض ٍو منه ُعضوا منه ِمن انلار».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيُب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني فضل عتق الرقاب وختليصها من الرق،
َر
أجل الطااعت وأعظم القربات ،ومن أسباب العتق من انلار ،إذا أعتق هذا الرقيق هلل -تعاىل ،-فاكن جزاؤه أن
وأن هذا من
يعتقه اهلل من انلار ،ألن املجازاة تكون من جنس األعمال ،فجوزي املعتق للعبد بالعتق من انلار ،وهذا -واهلل أعلم -لكون
الرقيق يف حكم املعدوم إذ ال ترصف هل يف نفسه ،وإنما يُترصف فيه كما يُترصف يف ادلابة ،فاكن عتقه كإخراجه من العدم
إىل الوجود ،ملا يف عتقه من ختليصه من َضر الرق ،وملك نفسه منافعه وتكميل أحاكمه وتمكنه من اتلرصف يف نفسه

وشؤون حياته ىلع حسب إرادته واختياره يف حدود الرشع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق ر
والرق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل العتق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:
• أيُّما  :لكمة "أيما" مركبة من "أي" الرشطية "وما" الزائدة للتأكيد.
ُ
وتثبيت احلرية هلا.
أعتق  :العتق :هو حترير الرقبة ،وختليصها من الرق،
• ً
َّ
ٌُ
ْ
• امرأ  :املرء :هو الرجل ،فإن لم تأت باأللف والالم ،قلت :امرؤ ،بكرس همزة الوصل ،مجعه :رجال من غري لفظه ،واألنىث :امرأة مجعها :نساء
من غري لفظها.
• استنقذ  :وىق وأنقذ وخلص.
جزء من جمموع اجلسد؛ اكيلد ر
• ُع ْضو  :هو ٌ
والرجل واألذن ،ومجعه أعضاء.
ْ ٍ
ً
عضوا من أعضاء املع ِتق ،وجناه من جهنم يوم القيامة.
• ُعضوا منه ِمن انلار  :أي :أنقذ اهلل ماكن لك عضو من أعضاء املعتَق

فوائد احلديث:

 .1أن عتق الرقبة املسلمة فضله عظيم ،ملا حيصل يف عتق املؤمن من املنافع العظيمة اكجلهاد والشهادة واملعونة ىلع إقامة رشائع ادلين.
ً
عضوا منه من انلار".
 .2أن إعتاق اكمل األعضاء أفضل من عتق ناقصها ،يلحصل االستيعاب املستفاد من قوهل" :استنقذ اهلل بكل عضو منه

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه.
يح
ِ
 منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري املؤلف :محزة حممد قاسم ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،مكتبة دار ابليان ،مكتبة املؤيد،طبعة  1410 :ه.
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أيما عبد تزوج بغري إذن موايله ،فهو اعهر

َ
َْ ْ
َْ َ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أيُّما عب ٍد ت َز َّوج بغري إذن
َم َو ِايل ِه ،فهو اع ِه ٌر».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
وبناء ىلع ذلك
معىن احلديث أن العبد إذا تزوج بدون إذن سيده فزواجه غري صحيح ،وعقده فاسد ،وحكمه حكم الزاين،

جيب فسخ نكاحه ،واتلفريق بينه وبني من عقد عليها؛ ألن العبد ال يمكن أن يزوج نفسه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• عبد  :العبد هو الرقيق.
• موايله  :أسياده اذلين ال يزال يف ِرقهم.
• اعهر  :هو الفاجر الزاين.
فوائد احلديث:

ُ
ً
ٌ
َّ
َّ
ٌ
تب َعات مايلة من املهر
 .1العبد ناقص عن األحرارً ،من ذلك أنه ال يملك املال ،ولو أعطي ماال صار ذلك املال لسيده ،وحيث إن انلاكح عقد هل ِ
ُ
وانلفقات وألن فيه شغال فإن أمر تزوجيه ج ِعل إىل سيده.
 .2إذا تزوج العبد بدون إذن سيده ،فزواجه غري صحيح ،وعقده فاسد.
َّ
ٌ َّ
َّ
ٌ
ً
بناء ىلع أنه عقد فاسد ،فإنه جيب فسخه ،واتلفريق بني الزوج وبني من عقد عليها؛ ألنه -كما جاء يف احلديث -اعهر ،والعاهر هو الزاين.
.3
 .4مفهوم احلديث أن العبد لو تزوج بإذن سيده فناكحه صحيح.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ر
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية،
1395ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد
ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية 1405 ،ـه-
1985م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه-
2003م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون ُطبعة وبدون تاريخ.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م.
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َ ََْ
ََ ُ
َ َ
َ َ
ُّ
أيها انلاس تأكلون شج َرتني ما أراهما إال خبيثتني :ابلصل ،واثلوم

َ
ُ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-أنه خطب يوم اجلمعة فقال يف خ ْطبَته :ثم إنكم أيها انلاس تأكلون
ََ ُ
ابل َصل ،واثلُّوم .لقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َ
َش َ
وجد رحيَ ُه َما من َّ
اهما إال َخبيثَتَ ْنيَ :
الر ُجل
ج َرتني ما أر
ُ ِ
َ
ْ ً
ََ َْ ْ
يف املسجد أ َم َر به ،فأخرج إىل َ
ابل ِقيع ،فمن أكل ُه َما فليُ ِمت ُه َما َطبخا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ ْ
خيُب عمر -ريض اهلل عنه -من حرض اخلطبة بأنهم يأكلون من شجرتني خ ِبيثتَني :ابلصل واثلوم واملراد باخلُبث هنا :انلتانة،
والعرب تطلق اخلبيث ىلع لك مذموم ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شخص،
ويدل ذللك حديث جابر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-من أكل من هذه الشجرة ُ
المنْتنَة ،فال َي ْق َر َبنَّ
ِ

مسجدنا) رواه مسلم.
ُ
ْ
جل والكراث وغري ذلك السيما اتلَت َّ
َ
واتلبْغ والسيجارة ،وإنما خص اثلوم وابلصل
"ابل َصل ،واثلُّوم" ولك ما هل راحئة كريهة اكل ِف
ر
باذلكر لكرثة أكلهما ،ونص ىلع الكراث يف حديث جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -عند مسلم.
ُ
َ
"إذا َ
وجد رحيَ ُه َما من َّ
الر ُجل يف املسجد أ َم َر به ،فأخرج إىل َ
ابل ِقيع" اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يكتيف بإخراجه من
ً
املسجد ،بل يبعده عن املسجد حىت يوصله إىل ابلقيع ،تعزيرا هل؛ ألن ذلك مما يتأذى منه انلاس وكذا املالئكة فإنها تتأذى
منه ،كما يف احلديث الصحيح.
ً
ً
ََ
َْ ْ
"فمن أكل ُه َما ،فليُ ِمت ُه َما َطبْخا" املعىن :أن من أحب أن يأكلهما فليمتهما طبخا؛ ألن الطبخ يذهب راحئتهما الكريهة ،وإذا

ذهبت الراحئة جاز دخول املسجد بعد ذلك النتفاء العلة ،ويف حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن انليب -صىل اهلل عليه
ً
ً
ً
وسلم -مرفواع" :إن كنتم ال بد آكليهما فأميتوهما طبخا"رواه أبو داود ،وحمل إماتتهما طبخا  :إذا أراد دخول املسجد للصالة
أو لغري الصالة  ،أما إذا لم يكن وقت صالة أو ليس يف وقت صالة فال بأس من أكلهما ً
نيئا؛ إلباحة أكلهما وإنما جاء األمر

بالطبخ للتأذي.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين
ََ ُ
• ما أراهما  :ال أعلمها.
ُ ْ َ ْ
َْ َ ْ ْ
َ ْ ُ
َ َ ْ
ُ
َ
َّ
َ
• خ ِبيثتَني  :يطلق اخل ِبيث ىلع احلرام ،اكلزنا وىلع الر ِديء المستكره طعمه أو رحيه اكثلوم وابلصل ،ومنه اخلبائث اليت اكنت العرب تستخ ِبثها،
اكحلية والعقرب.
• َ
ابل ِقيع  :مقُبة أهل املدينة املنورة ،ويه ايلوم داخل املدينة املنورة جبوار املسجد انلبوي الرشيف رشقا.
َْ
َ
ْ
ْ
• فليُ ِمت ُه َما َطبخا  :من أراد أكلها فليُ ِمت راحئتها ويذهبه بالطبخ.
ً

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

ََ
انليه عن أكل ابلصل واثلُّوم عند احلضور إىل املسجد؛ ألن راحئتهما خبيثة ،ويلحق بهما لك ما هل راحئة كريهة كراحئة أسنان أو خبر يف الفم
أو راحئة دخان وما أشبه ذلك؛ ألن العلة قائمة ويه تأذي املالئكة بالروائح الكريهة.
أن َ
ابل َصل واثلُّوم تذهب راحئتهما بالطبخ وال بأس عند ذلك من حضور املسجد وشهود اجلمااعت.
املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،فينبيغ للمسلم أن يكون طيب الراحئة عند حضور أماكن العبادة وجمامع انلاس.
َ
حرص اإلسالم ىلع تآلف املسلمني ،وإبعاد لك ما من شأنه تنفريهم أو تفريق مجاعتهم.
ْ َ
إزالة املنكر بايلد ملن أمكنه ذلك.
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 .6ىلع والة األمر أن يقوموا بمراقبة املساجد ،ويعتنوا بنظافتها ،ويوجهوا انلاس إىل ذلك.
 .7حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع طهارة املسجد.
 .8بيان حرص اإلسالم ىلع انلظافة الشخصية.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /حيىي بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع* الطبعة:
األوىل  1419 ،ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -
 ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8953( :
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أيها انلاس ،إنكم منفرون ،فمن صىل بانلاس فليخفف ،فإن فيهم املريض ،والضعيف ،وذا احلاجة
احلديث :عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال رجل يا رسول اهلل ،ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا
فالن ،فما رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف موعظة أشد غضبا من يومئذ ،فقال« :أيها انلاس ،إنكم منفرون ،فمن

صىل بانلاس فليخفف ،فإن فيهم املريض ،والضعيف ،وذا احلاجة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اشتىك رجل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يتأخر عن صالة اجلماعة أحيانا بسبب تطويل اإلمام ،فغضب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -غضبا شديدا ،ثم وعظ انلاس وأخُبهم أن منهم من ينفر انلاس يف الصالة ،وأمر -صىل اهلل عليه وسلم -اإلمام
باتلخفيف فيها ،تلتيرس وتسهل ىلع املأمومني ،فيخرجوا منها وهم هلا راغبون ،وألن يف املأمومني من ال يطيق اتلطويل ،إما

لعجزه ،أو مرضه أو حاجته.

ً

فإن اكن املصىل منفردا فليطول ما شاء؛ ألنه ال يرض أحدا بذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• فليخفف  :أي :القراءة والركوع والسجود وغري ذلك من األقوال واألفعال اذلي ال يبلغ حد اإلخالل بالصالة.
كُب ،أو حناف ٍة ،وغريها.
• الضعيف  :املراد به :ضعيف اخللقة؛ من ٍ
مرض ،أو ٍ
• وذا احلاجة  :أي :صاحب احلاجة ،وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل ،والغالب أنها أمور ادلنيا ،كما يف قصة الرجل.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

استحباب ختفيف الصالة ،إذا َّ
أم انلاس ،واحلكمة يف ذلك وجود الصغري والكبري والضعيف ،ممن ال يطيقون إطالة الصالة ،وكذلك صاحب
احلاجة.
َّ
َّ
َّ
ً
أنه لو اكن العدد حمدودا ،وآثروا اتلطويل ،أنه جائز؛ ألنهم أصحاب احلق يف ذلك ،وقد جاءت الرغبة منهم ،فال بأس إذن باتلطويل.
َّ
َّ
إذا صىل وحده ،فليصل ما شاء؛ ألن ذلك راجع إىل رغبته ونشاطه ،وينبيغ تقييده بما ال ينشغل به عن الواجبات.
َّ
مرااعة الضعفاء والعجزة يف مجيع األمور ،اليت يشاركهم فيها األقوياء؛ سواء يف األمور ادلينية ،أو االجتماعية؛ ألنه اذلي جيب مرااعته والعمل
به.
اتلخفيف فيه مصالح منها 1:ـ الرفق بمن وراء اإلمام 2 .ـ تأيلف انلاس وحتبيب الصالة إيلهم 3 .ـ دعوتهم إىل املواظبة ىلع صالة اجلماعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ، 1ه.

الرقم املوحد)11295( :
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أيها انلاس ،إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال الرؤيا الصاحلة ،يراها املسلم ،أو ترى هل ،أال وإين نهيت أن أقرأ
القرآن راكعا أو ساجدا

احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قالَ :كشف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ر
الستَارة وانلاس ُصفوف
ر
َ
ُ
َْ
انلبُ َّوة إال الُّرؤيا َّ
الصاحلة ،يَراها ُ
َ
َُر َ
المسلم ،أو ترى هل ،أال وإين
ات ُّ ِ
خلف أيب بكر ،فقال« :أيها انلاس ،إنه لم يبق من مبرش ِ
َ ْ
ر
ُ
اجتَه ُدوا يف ُّ
ُّ
َّ
ُّ
َْ
ادلاعء،
ن ِهيت أن أقرأ القرآن را ِكعا أو ِ
ساجدا ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب -عز وجل ،-وأما السجود ف ِ
َف َقم ٌن أن ي ُ َ
ستجاب لكم».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
السرت اذلي يكون ىلع باب ابليت َّ
َكشف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم - -ر
وادلار وانلاس ُصفوف خلف أيب بَكر -ريض
ُّ
ر
اهلل عنه -يصلون مجاعة ،ولم يتمكن من الصالة بهم بسبب مرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأمر أبا بَكر أن يُصيل
بانلاس.
ُّ
َ
ر
ْ
َ
َّ
ُ
انلبُ َّو ِة إال الرؤيا الصاحلة" فبعد موت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانقطاع َ
َ
ات ُّ
الويح
فقال" :أيها انلاس ،إنه لم يبق من مبرش ِ
لم يبق إال ُّ
الرؤيا الصاحلة ،أي احلَسنة أو الصحيحة املطابقة للواقع ،فرياها أهل اإليمان فيستبرشون ويرسون بها ويزادون

ثباتا ىلع ثباتهم ،وكونها من انلبوة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكث يف أول نبوته يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح ،فيه

من أجزاء نبوته -عليه الصالة والسالم.-
َُر َ ُ
ُ
ً
َُ َ
ُّ
َّ
ات :جرى ىلع الغالب ،وإال فإن من الرؤيا ما تكون إنذارا من اهلل ويه صادقة يريها
وقوهل " :إال المبرشات " اتلعبري بالمب ِرش ِ
ً
اهلل املؤمن رفقا به ليستعد ملا يقع قبل وقوعه.
ََْ
َ
فعىل هذا تكون الرؤيا َّ
الصاحلة ،إما بِشارة للمؤمن أو تنبيه هل عن غفلة.
المسلم ،أو تُرى هل" معناهَ :سواء رآها ُ
وقوهل" :يَراها ُ
المسلم بنفسه أو رآها غريه هل.
ر ُ
َْ
ساجدا" معناه :أن اهلل تعاىل نىه نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ القرآن
وقوهل" :أال وإين ن ِهيت أن أقرأ القرآن را ِكعا أو ِ
َّ
ُ
أن َّ
أمته ٌ
يف حال الركوع أو ُّ
تبع هل إال بديلل يدل ىلع خصوصيته -صىل
السجود ،وما نيه عنه -صىل اهلل عليه وسلم -فاألصل
اهلل عليه وسلم ،-هذا إذا َقصد ر
اتلالوة يف ركوعه أو سجوده ،أي :قصد قراءة القرآن أما إذا قصد ادلاعء فال حرج عليه ،ويف
ْ
احلديث ( :وإنما للك امرى ما نوى).
ُ
ُ
وخضوع ،ثم إن ُّ
الركوع ُّ
انليه -واهلل أعلم -أن ُّ
واحلكمة من َّ
السجود يكون ىلع األرض فال يَليق
والسجود هما حاتلا ذل
بالقرآن أن يُقرأ يف مثل هذه احلال.
ر
فعظموا فيه َّ
وقوهل" :فأما ُّ
الرب عز وجل" أي قولوا :سبحان ريب العظيم ،وحنوه من التسبيحات واتلمجيدات الواردة يف
الركوع

الركوع.
ر
َ ْ
ُ
َ
ُّ
ُّ
ُ
ُّ
ُّ
وقوهل" :وأما السجود فاجت ِهدوا يف ادلاعء" يعين :ينبيغ للمصيل أن يكرث من ادلاعء حال السجود؛ ألنه من املواضع اليت
يُستجاب فيها ادلاعء ،وقد ثبت يف مسلم عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال( :أقرب ما يكون َ
العبد من ر
ربه وهو ساجد
فأكرثوا ادلاعء) ،لكن مع قول :سبحان ريب األىلع؛ ألنه واجب.
َ
َ
ر
"ف َقم ٌن أن يُستَجاب لكم" أي َح ٌ
ري أن يُستجاب دلاعئكم؛ ألن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،وحمل
وقوهلِ :
استحباب إطالة ُّ
ادلاعء وكرثته :إذا اكن اإلنسان يُصيل منفردا أو يف مجاعة يستحبون اإلطالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
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موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرؤى واألحالم  -مواطن اإلجابة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

الستَارة  :ر
ر
السرت اذلي يكون ىلع باب ابليت.
َ
ُ
رشات  :املفرحات اليت ترس الشخص ،ويه ُّ
المبَ ر َ
الرؤيا الصاحلة كما جاءت ُمف َّرسة يف احلديث.
ُ
ر
ََ
َ
العظمة واإلجالل والكُبياء ،ومن ذلك قول" :سبحان ريب العظيم".
عظ ُموا  :اتلعظيم َو ْصف اهلل -تعاىل -بصفات
ْ
ُ
َ
َ
َّ
اجتهدوا  :من االجتهاد وهو بذل َ
الوسع والطاقة.
ِ
قَم ٌن َ :حقيق َ
وج ِدير أن يُستجاب لكم داعؤكم.
ِ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15

فضيلة أيب بَكر -ريض اهلل عنه -ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أولك هل َ
اإلمامة بانلاس.
أن املريض يُعذر برتك صالة اجلماعة إذا اكن مرضه يمنعه من ذلك.
انلبُوة ُّ
أن من ُمبَ ررشات ُّ
الرؤيا ،سواء اكنت خريا لصاحبها أو حتذيرا هل.
ُ
أن ُّ
الرؤيا قد يَراها املؤمن بنفسه وقد ترى هل.
أن ُّ
الرؤيا جزء من أجزاء ُّ
انلبوة.
ُّ
انليه عن قراءة القرآن يف حالة ُّ
َّ
الركوع والسجود ،يف الصالة ،سواء اكنت فريضة أو نافلة ،وانليه للتحريم؛ ألنه األصل.
َ
َ ٌ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عبد هلل تعاىل يأتمر بأمر اهلل وينتيه عما نهاه.
َّ
أن األحاكم اثلابتة يف حق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يه ألمته؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم خيُبنا إال ألجل اتلأيس به.
ُ
ر
َ َ
َ
الركوع ُّ
املصيل َمنيه عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا؛ ألن حال ُّ
والسجود فيها ذل واخنفاض من العبد،
عظمة القرآن الكريم ،وجه ذلك :أن
فمن األدب أن ال يقرأ الكم اهلل يف هاتني احلاتلني.
َّ
جل وعال يف حالة ُّ
وجوب تعظيم َّ
الركوع ،بقول" :سبحان ريب العظيم" ،وما زاد ىلع ذلك سنة.
الرب
َّ
الرب جل وعال يف حالة ُّ
وجوب تزنيه َّ
السجود ،ويكون بالصيغة الواردةُ " :سبحان ريب األىلع" ،وما زاد سنة.
َّ
إثبات اسم الرب هلل -تعاىل.-
ادلاعء يف ُّ
احلث ىلع اإلكثار من ُّ
السجود.
ادلاعء حال السجود بأي ُداعء اكن ،من طلب خريي ُّ
مرشوعية َّ
ادلنيا واآلخرة ،واالستعاذة من ر
رشهما.
َ
أن َّ
السجود من مواطن إجابة ادلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل 1351ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة:
األوىل1419 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
الفتاوى الكُبى البن تيمية ،تأيلف :تيق ادلين أبو العباس أمحد ابن تيمية ،انلارش :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل 1408 ،ـه1987 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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ً
َ َ
آَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من نسائهَ ،وح َّرم ،فجعل احلرام حالال ،وجعل يف ايلمني كفارة

َ
َ
َ َ
آىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -م ْن نسائهَ ،
وح َّر َم ،فَ َ
وج َعل يف
ج َعل احلرام َحالال،
احلديث :عن اعئشة ،قالت« :
ِ
ايلَمني َك َّف َ
ارة».
ِ ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حلف أال يدخل ىلع نسائه ً
شهرا ،وأنه حرم
ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث
َّ
ىلع نفسه ما اكن مباحا هل من العسل ،أو وطء جاريته مارية ىلع القول اثلاين يف اليشء اذلي حرمه ىلع نفسه ،وأنه كفر
ً
ً
َّ
َ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ر ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ
اَّلل لك}- ...إىل قوهل:-
عن يمينه؛ فأحل نلفسه ما اكن حمرما عليه؛ امتثاال لقول اهلل -تعاىل{ :-يا أيها انل ِيب لِم حترم ما أحل
ك ْم َحتلَّ َة أَ ْي َمان ُ
اَّلل لَ ُ
{قَ ْد َف َر َض َّ ُ
ك ْم} [اتلحريم.]2 :
ِ
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اإليالء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األيمان.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
أال يدخل عليهن ً
شهرا.
آىل من نسائه  :حلف
َّ
وحرم  :حلف أال يطأ مارية ،أو أال يرشب العسل ،ىلع اختالف الروايات.
فجعل احلرام حالال  :أي رجع إىل رشب العسل بعد ما اكن َّحرمه ىلع نفسه ،أو أنه أصاب جاريته.
َّ
جعل يف ايلمني كفارة  :كفر عن يمينه.

.1

.2
.3
.4
.5
.6

َّ
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحلم انلاس ،وأوسعهم خلقا ،وأحسنهم عرشة ألهله؛ وذلا فإنه لم يؤل منهن إال تلأديبهن ،يلكن أكمل النساء
ً
استقامة وخلقا ،فالصغرية من الفاضل كبرية.
َّ
إيالء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اإليالء املباح؛ ألنه لم يؤل إال ً
شهرا.
ْ
جواز اإليالء من الزوجتني فأكرث بإيالء واحد؛ فإنه لم يَ ِرد أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كرره ىلع نسائه.
ً
صحيحا ،مثل تأديب الزوجة بسبب خطأ ارتكبته ،أو إساءة أساءتها لزوجها.
إباحة اإليالء إذا اكن أربعة أشهر فأقل ،واكن الغرض
أن حتريم احلالل جيري جمرى ايلمني ،وتلزم به الكفارة ،وهذا من تيسري اهلل -تعاىل -ىلع عباده.
أنه ال جيوز للزوج أن يرتك وطء زوجته ً
ً
إَضارا عليها.
دائما أو مدة تزيد ىلع أربعة أشهر؛ ألن يف هذا

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية، 1395ه.
 سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،دارالفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل ُ 1427 ،ـه 2006م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
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َ
ُّ ْ َ
باد ُروا الصبح بالوتر
احلديث :عن ابن عمر ريض اهلل عنهما أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :بادروا الصبح بالوتر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث :استحباب تأخري صالة الوتر إىل آخر الليل ،لكن ينبيغ ملن أخر وتره إىل آخر الليل أن حيتاط ويبادر بأدائه
قبل أن يَطلع ع ليه الفجر؛ ألن آخر وقت صالة الليل طلوع الفجر ،فإذا طلع عليه الفجر قبل أن يوتر فاتته الفضيلة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بادروا بالصبح  :أي :سارعوا يف أداء صالة الوتر قبل طلوع الفجر.
فوائد احلديث:

 .1يستحب تأخري صالة الوتر إىل ما قبل طلوع الفجر الصادق ،ملن وثق يف االستيقاظ آخر الليل ،وأما من ال يَ ِثق بذلك فاتلقديم أفضل.
 .2أن وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح مسلم -املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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ٌ َ َ َ ٌ
َْ َ َ َ ٌ
ُْ َ
ٌ َْ َ ْ ُ
ت ،وإ ِّين َأ َرى َأ ْن َجتْ َعلَ َها يف األَ ْق َربنيَ
بخ! ذلك مال َرابح ،ذلك مال َرابحَ ،وقد سمعت ما قل
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن أبو طلحة -ريض اهلل عنه -أكرث األنصار باملدينة ماال من خنل،
ُ ْ َ ََ
ََْ َ
قبلة املسجد واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدخلها ويرشب من ماء
واكن أحب أمواهل إيله بريحاء ،واكنت مست ِ
ُ
ُ ُ
فيها طيب .قال أنس :فلما نزلت هذه اآلية{ :لن تنالوا الُب حىت ت ِنفقوا مما حتبون} قام أبو طلحة إىل رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل -تعاىل -أنزل عليك{ :لن تنالوا الُب حىت تنفقوا مما حتبون} وإن أحب مايل
َّ َ ُ
وذ ْخ َر َها عند اهلل -تعاىلَ ،-ف َض ْع َها يا رسول اهلل حيث أَ َر َ
إيل بَ ْ َ
اك اهلل ،فقال
ري َحاء ،وإنها صدقة هلل -تعاىل ،-أرجو ِبرها
سمعت ما َ
ُ
قلت ،وإين أرى أن جتعلها يف
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-بَ ٍخ ذلك مال َرابِ ٌح ،ذلك مال رابح ،وقد
األقربني» ،فقال أبو طلحة :أفعل يا رسول اهلل ،فقسمها أبو طلحة يف أقاربه ،وبين عمه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن أبو طلحة -ريض اهلل عنه -أكرث األنصار باملدينة مزارع ،واكن هل بستان يف قبلة املسجد فيه ماء طيب ،واكن انليب -صىل
َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َّ ُ ْ ُ
َّ ُ َ
حت ُّبون) بادر -ريض اهلل عنه-
اهلل عليه وسلم -يأتيه ويرشب منه ،فلما نزل قوهل -تعاىل( :-لن تنالوا ال ُِب حىت تن ِفقوا ِمما ِ
ُْ ُ
وسابق وسارع وجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل -تعاىل -أنزل قوهل( :لَ ْن َتنَالُوا ال ْ َّ
ُب َح َّىت تن ِفقوا
ِ
َّ ُ َ
حت ُّبون) وإن أحب أموايل إيل بريحاء -وهذا اسم ذلك البستان -وإين جعلتها بني يديك صدقة هلل ورسوهل؛ فقال انليب -
ِمما ِ
ً
متعجبا :بخ بخ ذاك مال رابح ،ذاك مال رابح ،أرى أن جتعلها يف أقاربك .ففعل -ريض اهلل عنه ،-وقسمها
صىل اهلل عليه وسلم-
يف أقاربه وبين عمه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
 : .أهل مدينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلين نارصوه حني هاجر إيلهم.
• األنصار
• بريحاء  :اسم حديقة خنل.
• مستقبلة املسجد  :أي :أمام املسجد انلبوي.
• طيب  :عذب.
• بِرها  :خريها.
• ذخرها  :نفعها وقت حاجيت إيلها.
• فضعها  :اجعلها ،أي :أفوض أمرها إيلك.
• بخ  :لكمة تقال عند الرضا باليشء ،تفخيما هل وإعجابا به.
• رابح  :أي :راجع واعئد.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل اإلنفاق من أحسن أموال العبد وأحبها إىل نفسه.
ُ
جواز دخول أهل العلم والفضل البساتني ليستظلوا بظلها ،ويأكلوا من ثمرها ،ويسرتحيوا فيها ،وخاصة إذا اكن أصحابها يرسون بذلك.
فضل الصحابة ريض اهلل عنهم ،ورسعة استجابتهم ألمر اهلل -تعاىل ،-وحرصهم ىلع بلوغ أىلع درجات الكمال.
تفويض أهل الفضل بتوزيع الصدقات يف وجوه اخلري.
التشجيع ىلع فعل اخلري باثلناء ىلع الفاعل ،وشكره ىلع عمله وإظهار الرضا والرسور به.
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 .6أوىل انلاس باإلحسان إيلهم ذوو األرحام ،ثم من دونهم إذا اكنوا حمتاجني.
 .7فيه فضيلة أليب طلحة واسمه زيد بن سهل -ريض اهلل عنه.-
 .8ما يقدمه العبد بني يديه عند مواله ،ويدخره يلوم ال ينفع فيه مال وال بنون هو املال الرابح.

املصادر واملراجع:

 رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.
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ُ
ُ َْ
ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِمْسِب اهلل أرقيك ،من لك يش ٍء يؤذيك ،من َش لك نف ٍس أو عني حاسد ،اهلل يشفيك ،بسم اهلل أرقيك

َ
ََ َ
َ َ
َُ
أىت َّ
انل َّ
يب  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :يَا حم َّم ُد،
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه :أن ِجُبيل
ْ َ ْ ُر َ ْ ُْ َ ْ َ ر ُر
َ َ
ُ َْ َ
ْ َ َْ َ َ َ َ
لك َن ْفس أَ ْو َع ْ َ
هلل
ت؟ قال« :ن َع ْم» قالِ :مْسِب اهلل أر ِقيكِ ،من لك يش ٍء يؤ ِذيكِ ،من رش
اشتكي
ني ح ِ
سم ا ِ
اس ٍد ،اهلل يش ِفيك ،ب ِ ِ
ٍ
ِ
ُ
َ
أر ِقيك.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
اشتكيت – يعين :هل أنت
حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن جُبيل أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسأهل

مريض؟ -قال :نعم ،فقال  :بسم اهلل أرقيك من لك يشء يؤذيك ،من رش لك نفس أو عني حاسد ،اهلل يشفيك ،بسم اهلل أرقيك.
هذا داعء من جُبيل أرشف املالئكة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أرشف الرسل.

وقوهل :اشتكيت قال :نعم ،ويف هذا ديلل ىلع أنه ال بأس أن يقول املريض للناس إين مريض إذا سألوه ،وأن هذا ليس من باب
الشكوى ،الشكوى أن تشتيك اخلالق للمخلوق تقول :أنا أمرضين اهلل بكذا وكذا ،تشكو الرب للخلق هذا ال جيوز ،وهلذا

قال يعقوب" :إنما أشكو بِث وحزين إىل اهلل" يوسف،86 :

قوهل" :من رش لك نفس أو عني حاسد ،اهلل يشفيك" ،من رش لك نفس من انلفوس البرشية أو نفوس اجلن أو غري ذلك أو عني

حاسد أي ما يسمونه انلاس بالعني ،وذلك أن احلاسد -والعياذ باهلل -اذلي يكره أن ينعم اهلل ىلع عباده بنعمه ،نفسه خبيثة
رشيرة ،وهذه انلفس اخلبيثة الرشيرة قد ينطلق منها ما يصيب املحسود ،وهلذا قال" :أو عني حاسد ،اهلل يشفيك" ،أي :يُبئه

ويزيل سقمه.

قوهل" :بسم اهلل أرقيك" ،فبدأ بالبسملة يف أول ادلاعء ويف آخره.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أرقيك  :من الرقية ،ويه العوذة اليت يُرىق بها صاحب اآلفة.
• يؤذيك  :يصيبك بمكروه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز اإلخبار باملرض عن بيان واقع احلال من غري تضجر وال تُبم.
جواز الرقية بأسماء اهلل تعاىل وصفاته.
إثبات أثر احلسد ،وأن العني هلا فعل قبيح ىلع املعني.
استحباب الرقية بما ورد يف احلديث.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البرش ،يطرأ عليه ما يطرأ ىلع غريه من املرض.
إذا داع اإلنسان بما جاء يف السنة فخري وأحسن؛ ألن لك ما جاء يف السنة فإن مرااعته أفضل ،وإذا لم يعرف هذا ادلاعء داع باملناسب ،مثل:
شفاك اهلل ،اعفاك اهلل ،أسأل اهلل لك الشفاء ،أسال اهلل لك العافية ،وما أشبه ذلك.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5650( :
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َ َْ َ ُْ َ
ْ ِّ َ
َ َُ
ُ َُ ْ َ
بسم اهلل ،ت ْربة أرضنا ،بريقة بعضنا ،يشىف به سقيمنا ،بإذن َربنا

َ َ َ ْ
َّ
ْ َ ُ َّ ْ ْ ُ َ َ َ ْ
أن َّ
انل َّ
اليش َء ِمنه ،أ ْو اكنت
يب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ِإذا اشتَىك اإلنسان
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها:-
ُ
َ ٌ َ
َ
قال ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصب ِع ِه هكذا  -ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته باألرض ثم
بِ ِه ق ْر َحة أ ْو ُج ْرح،
َ
َ َُ ْ
َ ْ َ ْ َ
َ
َُُْ ْ َ
يمنا ،بإذ ِن َر ربنا».
أر ِضنا ،بِ ِريق ِة َبع ِضنا ،يُشىف بِ ِه س ِق
هلل ،تربة
سم ا ِ
رفعها -وقال« :ب ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا مرض إنسان ،أو اكن به جرح أو يشء يأخذ من ريقه ىلع أصبعه السبابة ،ثم يضعها ىلع
َ ْ َ ْ َ
ُ ُ َ َ
ْ
هلل ،ت ْر َبة أ ْر ِضنا ،بِ ِريق ِة َبع ِضنا ،يُشىف بِ ِه
الرتاب ،فيعلق بها منه يشء ،فيمسح به ىلع املوضع اجلريح أو العليل ،ويقول «بِاس ِم ا ِ
ْ
َسق ُ
يمنَا ،بِ ِإذ ِن َر ربنَا».
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه .
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اشتىك  :من الشاكية ويه املرض.
• قرحة  :ما خيرج بابلدن من بثور وآثار احلرق وغريها.
• قال بأصبعه  :أي :عمل.
• بريقة  :أقل من الريق ،وهو اللعاب.
• سقيمنا  :مريضنا.
فوائد احلديث:

ً
 .1جواز الرىق يف لك اآلالم ،وأن ذلك اكن ً
معلوما بينهم.
أمرا
 .2استحباب وضع سبابته باألرض مبتلة بالريق ،ووضعها ىلع املريض عند الرقية؛ كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .3جواز ادلاعء واتلُبك بأسماء اهلل -تعاىل -وصفاته.
 .4األخذ باألسباب يف اتلداوي ،وسؤال أهل العلم بذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن  -الرياض1426 ،ه.
رشح صحيح مسلم ،لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث  -القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6113( :
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بايعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وانلصح للك مسلم

َّ َ
َ
احلديث :عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :بَ َاي ْع ُ
الصالة،
ت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إِقام
ُر
وإيتَاء َّ
الز َاكةُّ ،
وانلصح ِللك ُمسلم.
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال جرير -ريض اهلل عنه :-بايعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وانلصح للك مسلم ،واملبايعة
هنا بمعىن املعاهدة ،وسميت مبايعة؛ ألن الك من املتبايعني يمد باعه إىل اآلخر ،يعين يده من أجل أن يمسك بيد اآلخر ،وهذه

ثالثة أشياء:

 -1حق حمض هلل.

 -2حق حمض لآلديم .

 -3وحق مشرتك.

أما احلق املحض هلل ،فهو قوهل"إقام الصالة" أي أن يأِت بها املسلم مستقيمة ىلع الوجه املطلوب ،فيحافظ عليها يف أوقاتها،

ويقوم بأراكنها وواجباتها ورشوطها ،ويتمم ذلك بمستحباتها.

ويدخل يف إقامة الصالة بالنسبة للرجال إقامة الصالة يف املساجد مع اجلماعة ،فإن هذا من إقامة الصالة ،ومن إقامة الصالة:
اخلشوع فيها ،واخلشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوهل املصيل وما يفعله ،وهو أمر مهم؛ ألنه لب الصالة وروحها.

وأما اثلالث -وهو احلق املشرتك -فقوهل" :إيتاء الزاكة" يعين :إعطاءها ملستحقها.

وأما اثلاين -وهو حق اآلديم -فقوهل" :انلصح للك مسلم" ،أي :أن ينصح للك مسلم :قريب أو بعيد ،صغري أو كبري ،ذكر أو أنىث.

وكيفية انلصح للك مسلم يه ما ذكره يف حديث أنس -ريض اهلل عنه" :-ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب نلفسه"

هذه يه انلصيحة أن حتب إلخوانك ما حتب نلفسك ،حبيث يرسك ما يرسهم ،ويسوءك ما يسوؤهم ،وتعاملهم بما حتب أن
ُ ًّ
ُ
كبري جدا.
واسع
يعاملوك به ،وهذا ابلاب

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -السرية  -الزاكة  -الرشوط  -اإلمامة.
راوي احلديث :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بَ َاي ْع ُ
ت  :من مبايعة اجلند األمري ،بمعىن اعهدت والزتمت.
َّ َ
َّ
ُّ
اتلعب ُد ََّّلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتَحة َّ
باتلكبري ،خمتتَمة بالتسليم.
الصالة :
•
ِ
ً
َّ َ
الزاكة  :اتلعبد هلل -تعاىل -بإخراج جزء واجب رشاع يف مال معني لطائفة أوجهة خمصوصة.
•
ُّ
• انلصح  :انلصيحة من انلصح :وهو اخللوص ،ويه مأخوذة من قوهلم ،نصح العسل :إذا خلصه من شمعه.وانلصيحة رشاع :إرادة اخلري
للمنصوح وإرشاده إيله.
ُر
• ِللك ُمسلم  :ذي إسالم من ذكر أو أنىث.

فوائد احلديث:
ُ َ
 .1أهمية انلصح واتلناصح بني املسلمني حىت أ ِخذ العهد ىلع الزتامه.
 .2بذل انلصح جلميع انلاس.
 .3أهمية الصالة والزاكة ،وهما من أراكن اإلسالم.
 .4بيعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلسالم ال تتم إال بالزتام إيتاء الزاكة ،وأن مانعها ناقض لعهده مبطل بليعته.
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 .5انلصح واتلناصح بني املسلمني ميثاق نبوي أخذ العهد ىلع الزتامه ،وبايع ىلع ذلك الصحابة -ريض اهلل عنهم -رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم.-

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ََُْ
َ
ِّ
َ
بأي يشء اكن يبدأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل بيته؟ قالت :بالسواك
احلديث :عن رشيح بن هاىنء ،قال :قلت لعائشة ريض اهلل عنها :بأي يشء اكن يبدأ انليب  -صىل اهلل عليه وسلم -
إذا دخل بيته؟ قالت :بالسواك.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أول ما يبدأ به -صىل اهلل عليه وسلم -عند دخوهل ابليت :السواك ،ومرشوعية السواك اعمة
يف مجيع األوقات ،ويتأكد ذلك :يف األوقات اليت ندب الشارع إيلها ومنها :عند دخول ابليت ،ولعل ذلك إلزالة ما حيصل

اعدة بسبب كرثة الالكم انلاشئة عن االجتماع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تأكد استحباب االستياك عند دخول املزنل.
جواز االستخبار عن أحوال الصاحلني يف شؤنهم اخلاصة ألجل االقتداء بهم.
حرص الراوي عن اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع معرفة أحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -والعمل بما َع ِلم.
ُ
أن اعئشة -ريض اهلل عنها -أعلم النساء وأحفظهم لسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فإنها اكنت تسأل عن كثري من أحواهل -صىل اهلل عليه
وسلم -اخلاصة به.
َ ْ
أخذ العلم من أهله وممن هو أعرف به.
حسن معارشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية.
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بت عند خاليت ميمونة ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل من الليل ،فقمت عن يساره ،فأخذ برأيس
فأقامين عن يمينه

َ ُ َّ
َ
اَّلل بن َع َّباس -ريض اهلل عنهما -قال« :ب ُّ
ند َخالَيت َم ُ
يمونَةَ ،ف َقام َ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم-
ت ِع
ٍ
احلديث :عن عبد ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
أيس فَأَقَ َ
يُ َص ريل من اللَّيلَ ،ف ُق ُ
مت َعن ي َ َ
ام ِين عن يَ ِمي ِنه».
اره ،فأخذ بِ َر ِ
س
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيُب الصحايب اجلليل ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه بات عند خاتله زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلطلع -بنفسه-

ىلع تهجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلما قام -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل من الليل ،قام ابن عباس معه؛ يلصيل بصالته،
ً
ً
واحدا،
مأموما؛ وألن ايلمني هو األرشف ،وهو موقف املأموم من اإلمام إذا اكن
وصار عن يسار انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أخذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برأسه ،فأداره من ورائه ،فأقامه عن يمينه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ْ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوتر  -العمل يف الصالة  -ال ِعل ِم  -الوقوف يمني اإلمام ملن اكن وحده.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ب ُّ
ت  :نمت يلال.
ِ
• ميمونة  :يه بنت احلارث أم املؤمنني -ريض اهلل عنها.-
َّ
• ِمن الليل " :من" للتبعيض أو للبيان.
• َف ُق ْم ُ
ت  :وقفت للصالة.
ََ َ َ
أيس  :أمسك به.
• فأخذ بِ َر ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

جواز املبيت عند املحارم مع الزوج ،إذا اكن ال يترضر بذلك.
مرشوعية صالة الليل واستحبابها.
ً
جواز اجلماعة يف صالة اتلطوع أحيانا.
صحة وقوف املأموم عن يسار اإلمام مع خلو يمينه؛ لكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبطل صالة ابن عباس.
األفضل للمأموم أن يقف عن يمني اإلمام إذا اكن واحدا.
َّ
أن املأموم الواحد إذا وقف عن يسار اإلمام فاستدار إىل يمينه يأِت من اخللف ،كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث يف ابلخاري.
َّ
أن العمل واحلركة يف الصالة إذا اكن مرشواع لصحتها ،ال يرضها.
صحة مصافة الصيب وحده مع ابلالغ.
اجتهاد ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-وحرصه ىلع حتصيل العلم وحتقيقه.
َّ
ال يشرتط لصحة اإلمامة ،أن ينوي اإلمام قبل ادلخول يف الصالة أنه إمام.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن الويلد إَل أهل ايلمن يدعوهم إَل اإلسالم فلم جييبوه ،ثم إن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعث يلع بن أِب طالب

ْ ُ
احلديث :عن الُباء -ريض اهلل عنه -قال :بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن الويلد إىل أهل ايلمن يَد ُعوه ْم
ََُْ
َّ
إىل اإلسالم فَلَ ْم ُجييبُ ُ
وه ،ثم إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعث يلع بن أيب طالب ،وأمره أن يقفل خادل ومن اكن معه
ِ
َُر
َ ُ ْ ُ َّ ْ َ َّ َ َ َ ُ
َ َُْ ر ْ
َ
إال رجل ممن اكن مع خادل أحب أن يعقب مع يلع -ريض اهلل عنه -فليعقب معه قال الُباء فكنت ِممن عقب معه،
َّ َ ًّ
َّ
فَلَ َّما َدنَ ْونَا ِم َن القوم خرجوا إيلنا فصىل بنا ٌّ
يلع -ريض اهلل عنهَ -و َصفنا َصفا واحدا ،ثم تقدم بني أيدينا ،فقرأ عليهم
ََ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ
ان َمج ً
يعا ،فكتب يلع -ريض اهلل عنه -إىل رسول اهلل -صىل اهلل
كتاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأسلمت همد
ِ
َ
عليه وسلم -بإسالمهمَّ ،
فلما قرأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الكتاب َخ َّر ساجدا ،ثم رفع رأسه ،فقالَّ :
السال ُم
َ
َ
َ
َ َ
ُ
السالم ىلع ه ْم َدان.
َىلع ه ْم َدان،

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

يبني احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خير ساجدا شكرا هلل لكما جاءه أمر يرسه ،ومن ذلك ما حدث مع يلع -

ريض اهلل عنه -حينما أرسله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ايلمن يلدعوهم بعد أن أبوا أن يسلموا ىلع يد خادل بن الويلد
ً
ً
ريض اهلل عنه ،-فلما داعهم يلع أسلمت همدان لكها فكتب بذلك إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فخر ساجدا؛ شكرا هلل-تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > سري ادلاعة وواجباتهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب املغازي.
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ُبا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك َّ
ساجدا هلل -تعاىل.-
ب ىلع األرض
• خ َّر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:
.1

.2

.3
.4
.5

َّ
َّ
أن من أعظم نعم اهلل تعاىل ىلع عباده املسلمني ،هو عز اإلسالم ،وإعالء لكمة اهلل ،ونرص دينه؛ فإن حياة املسلمني احلقيقة ،وسعادتهم األبدية
َ
ُ
طوائف كبري ٍة ،ودخوهلم يف اإلسالمٌّ ،
عز للمسلمني ،وتكثري لسوادهم.
فإسالم
يه يف عز دينهم ونرصته،
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هداية اخللق ،وإنقاذهم من ظالم الكفر إىل نور اإليمان ،فهو يبعث ابلعوث إيلهم؛ يلدعوهم إىل دين
ً
َّ
ألن يف هذا ً
أمورا كثرية:أوال :إنقاذ هذا اجلمع البرشي من انلار ،والتسبب يف دخوهلم اجلنة.اثلاين:
اهلل تعاىل ،ويفرح الفرح العظيم بهدايتهم؛
ْ َْ َ ُ َ َ ُ ً
ٌ َ
ً
من ُ ُ
لك ْ
محر َّ
انل َعم".
خري
ا
واحد
ال
ج
ر
ك
ب
اهلل
ي
د
ه
ي
"ألن
:
وسلم
عليه
اهلل
صىل
قال
فقد
اخلري،
هل األجر الكبري يف هدايتهم ،ودالتلهم ىلع
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
ً
ً
رواه ابلخاري (.])2942اثلالث :إن يف هذا جناحا دلعوته ،وامتثاال ألمر ربه ،وأداء لرساتله.
َّ
َّ
َّ
َّ
ً
َّ
ساجد"؛ فإن اخلرور ال يكون إال من قيام ،وحيتمل أن البشارة جاءته
"وخر
أن سجود الشكر يكون من قيام ،أفضل من كونه من قعو ٍد؛ لقوهل:
فحينئذ ال يكون يف احلديث ديلل ىلع استحباب سجود الشكر من قيام.
وهو قائم،
ٍ
مرشوعية هذا السجود عند وجود نعم اهلل تعاىل وفضله ،وكمال نعمته وجتددها ،واهلل أعلم.
سجود الشكر ال تشرتط هل الطهارة إذ ال ديلل ىلع ذلك ،وألن سبب السجود قد يأِت فجأة واإلنسان غري متطهر.
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املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكُبى ،ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية .1985 – 1405-
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط .اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ،1ـه2006 -م.
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ً َ
بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيال قبل جند ،فجاءت برجل من بين حنيفة يقال هل :ثمامة بن
أثال ،سيد أهل ايلمامة ،فربطوه بسارية من سواري املسجد

َ َْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيال ِقبَل جن ٍد ،فجاءت برجل
ام ُة ْب ُن أُثَالَ ،سير ُد أَ ْهل ايلَ َم َ
هلُ :ث َم َ
من بين َحنيفة ُي َق ُال َ ُ
وه ب َسار َي ٍة ِم ْن َس َ
ام ِة ،فَ َر َب ُط ُ
اري املسجد ،فخرج إيله رسول اهلل -
و
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
اذا عنْ َدك يا ثمامة؟» فقال :عندي يا حممد خري ،إ ْن َت ْقتُ ْل َت ْقتُل َذا َدمٍ َ ،وإ ْن ُتنْع ْم ُتنْعمْ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال« :م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ْ ُ ْ َ ُْ َ ْ َ ََََ ُ
َىلع شا ِكر ،وإن كنت تريد املال فسل تعط ِمنه ما ِشئت ،فرتكه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت اكن بعد الغد،

فقال« :ما عندك يا ثمامة؟» قال :ما قلت لك ،إن تنعم تنعم ىلع شاكر ،وإن تقتل تقتل ذا دم ،وإن كنت تريد املال فسل
تعط منه ما شئت ،فرتكه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت اكن من الغد ،فقال« :ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال:

عندي ما قلت لك ،إن تنعم تنع م ىلع شاكر ،وإن تقتل تقتل ذا دم ،وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت ،فقال
َ ْ
َْ ُ
ان َطلَ َق إ َىل َخنْل َقريب م َن َ
الم ْس ِج ِد ،فاغتسل ،ثم دخل املسجد،
ف
،
»
ثمامة
وا
ق
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أط ِل
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
َ
فقال :أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل ،يا حممد ،واهللَ ،ما اكن َىلع األ ْر ِض َوجه أ ْبغض ِإ َّيل ِم ْن
ُر َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ْ
َ
َّ
أحب ر
أبغ َض َّ
ادلين
إيل ِمن ِدينَك ،فأصبح دينُك
ب ال ُو ُجوهِ لك َها ِإ َّيل ،واهلل ،ما اكن ِمن ِدين
وج ِهك ،فقد أصبح وجهك أح
ُ
َّ َ َ
َ َ
َّ
إيل ،واهلل ،ما اكن من بَل أبغض إيل من بَلك ،فأصبح ُ
أحب ابلالد لكها َّ
ُلكره َّ
إيل ،وإن خيلك أخذ ِتين وأنا أ ِريد
بَلك
َّ
َ َ َ
َّ
فبرشه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأمره أن َي ْعتَمرَّ ،
مكة قال هل قائلَ :
أصبَ ْوت ،فقال:
قدم
فلما
فماذا ت َرى؟
العمرة
ِ
ِ
َّ ْ َ
َّ ْ َ َ
ال ،ولكين أسلمت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وال واهلل ،ال يأ ِتيكم ِمن ايلمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن قد أرسل فرسانا إىل جند بقيادة حممد بن مسلمة يف العارش من حمرم سنة
ست من اهلجرة؛ يلقاتلوا أحياء بين بكر اذلين منهم بنو حنيفة ،فأاغروا عليهم ،وهزموهم ،وأرسوا ثمامة بن أثال وأتوا به

إىل املدينة ،وربطوه إىل سارية من سواري املسجد انلبوي ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ما عندك" أي :ماذا تظن أين

فاعل بك" ،قال :عندي خري" أي ال أظن بك ،وال أؤمل منك إال اخلري ،مهما فعلت ميع.

قول ثمامة" :إن تقتل تقتل ذا دم" أي :إن تقتلين فهناك من يأخذ باثلأر ألين سيد يف قويم ،وقيل :معناه إن تقتلين فذلك عدل
َّ
ً
ً
منك ،ولم تعاملين إال بما أستحق؛ ألين مطلوب بدم ،فإن قتلتين قتلتين قصاصا ،ولم تظلمين أبدا
وأما "وإن ُتنْ ِع ْم تنعم ىلع شاكر" أي :وإن حتسن َّ
إيل بالعفو عين ،فالعفو من شيم الكرام ،ولن يضيع معروفك عندي؛ ألنك
ً
أنعمت ىلع كريم حيفظ اجلميل ،وال ينىس املعروف أبدا.
ويف قول ثمامة -ريض اهلل عنه" :-وإن كنت تريد املال" يعين وإن كنت تريد أن افتدي نفيس باملال "فسل منه ما شئت" ولك

ما طلبت.

وبعد هذه املحاورة ما اكن من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال أن "تركه حىت اكن من الغد ،قال هل :ما عندك يا ثمامة؟ قال:
ً
ما قلت لك" يعين فرتكه مربوطا إىل السارية حىت اكن ايلوم اثلاين فأاعد عليه سؤاهل األول ،وأجابه ثمامة بنفس اجلواب األول،

ثم تركه ايلوم اثلالث ،وأاعد عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -السؤال ،وأجابه ثمامة باجلواب نفسه ،فلما اكن ايلوم اثلالث،
ُّ
أمر انليب -عليه الصالة والسالم -فقال" :أطلقوا ثمامة" أي فكوه من رباطه.
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فما اكن من ثمامة إىل أن "انطلق إىل خنل قريب من املسجد" أي فذهب إىل ماء قريب من املسجد "فاغتسل ثم دخل املسجد
َّ
فقال :أشهد أن ال ِإهل ِإال اهلل" أي وأعلن إسالمه ونطق بالشهادتني ،وهذه رواية الصحيحني :أن ثمامة اغتسل من تلقاء نفسه
وليس بأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

ثم عُب ثمامة -ريض اهلل عنه -عن شعوره حنو انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وحنو دينه احلنيف ،وحنو بَله احلبيب املدينة
انلبوية ،فقال -ريض اهلل عنه :-ما اكن هناك وجه أكرهه مثل وجهك فقد أصبح وجهك ملا أسلمت أحب الوجوه َّ
إيل ،حيث
حتول ابلغض والكراهية إىل حمبة شديدة ال تعدهلا أي حمبة أخرى.
إيل من دينك ،فأصبح دينك أحب ادلين َّ
"واهلل ما اكن من دين أبغض َّ
إيل" وهكذا اعطفة اإليمان حني ختالط بشاشته القلوب.
إيل من بَلك ،فأصبح بَلك أحب ابلالد َّ
"واهلل ما اكن من بَل أبغض َّ
إيل"؛ ألن حمبيت لك دفعتين إىل مزيد احلب بلالدك.

ثم قال" :وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة ،فماذا ترى" أي فهل تأذن يل يف العمرة "فبرشه" بغفران ذنوبه لكها ،وخبريي ادلنيا

واآلخرة" وأمره أن يعتمر ،فلما قدم مكة قال هل قائل :صبوت "أي خرجت من دين إىل دين" قال :ال واهلل ،ولكين أسلمت مع
َ
حممد رسول اهلل "أي ولكين تركت ادلين ابلاطل ودخلت يف دين احلق" وال واهلل ال يأتيكم من ايلمامة حبة حنطة حىت يأذن
بها رسول اهلل "أي :حىت يأذن رسول اهلل يف إرساهلا إيلكم ،فانرصف إىل ايلمامة ،واكنت ريف مكة ،فمنع احلنطة عنهم حىت

جهدت قريش ،وكتبوا إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يسألونه بأرحامهم أن يكتب إىل ثمامة ،ففعل -صىل اهلل عليه

وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -مناقب الصحابة  -الغسل  -املغازي والسري  -العمرة  -مناقب انليب صىل اهلل عليه وسلم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:
ً
• خيال  :املراد باخليل :راكبوها من الفرسان.
• سارية  :السارية مفرد ،واجلمع :سواري ،ويه األسطوانة.
فوائد احلديث:

 .1جواز ربط األسري يف املسجد ،وإن اكن ً
اكفرا.
 .2جواز دخول املرشكني والكتابيني املسجد للحاجة؛ كأعمال تتعلق باملسجد هم أقدر من غريهم عليها ،وحنو ذلك ،فقد اكن الكفار يدخلون
عليه مسجده ،ويطيلون اجللوس.
ََ َ ْ َُ َْ ْ َ ْ
َ
َ
َ
 .3قال الشيخ صديق حسن يف تفسري قوهل تعاىل{ :فال يقربوا المس ِجد احلرام [ }...اتلوبة :]28 :عدم قربانهم احلرم متفرع عن جناستهم ،وإنما نهوا
عن االقرتاب للمبالغة يف املنع من دخول احلرم ،ونيه املرشكني أن يقربوا احلرم ،راجع إىل نيه املسلمني عن تمكينهم من ذلك ،واملراد
باملسجد احلرام :مجيع احلرم.
 .4جيوز لإلمام أن يمن ىلع األسري بغري فداء؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
من ىلع ثمامة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
فتح ذي اجلالل واإلكرابم رشح بلوغ املرام ،تأيلف حممد بن صالح العثيمني ،املكتبة اإلسالمية للنرش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد،
الطائف  ،ط  1410ه.
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بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رسية ،فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -أمرهم أن يمسحوا ىلع العصائب والتساخني

َ
احلديث :عن ثوبان -ريض اهلل عنه ،-قال« :بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -رس َّي ًة ،فأصابهم َ ْ
الُبد فلما ق ِدموا
ِ
َ ُ
َْ َ
َّ َ
َ ْ َ
اخني».
ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أم َرهم أن يمسحوا ىلع العصائِب والتس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
خيُب ثوبان -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعث مجاعة من أصحابه ملالقاة الكفار ،ويف أثناء سريهم ش َّق

عليهم خلع العمائم واخلفاف بسبب برودة اجلو ،فلما قدموا املدينة أخُبوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،فأباح هلم
خلرق ،تسهيال وتيسريا ىلع امللكفني ،فاكن ذلك
املسح ىلع العمائم وىلع اخلفاف ،سواء اكنت من اجللود أو من الصوف أو من ا ِ

سنة ثابتة حرضا وسفرا لعذر ولغري عذر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما
راوي احلديث :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ َّ ً
ُ ْ
ُْ
ً َّ َ ْ
ُ رَ ْ
رسي يف خفية ،ويه ما بني مخسة أنفس إىل ثالثمائة.
•
الرسية  :القطعة من اجليش ،سميت رسية؛ ألنها ت ِ
ِ
• َ
الع َصائِب  :يه العمائم سميت بذلك؛ ألن الرأس يعصب بها ،فلك ما َع َصبْت به رأسك من عمامة أو منديل أو حنو ذلك فهو عصابة.
َ
َّ َ
اخني  :اخلِفاف ،ويقال :أصل ذلك لك ما يُسخن به القدم من خف وجورب وحنوهما.
• التس ِ

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

جواز املسح ىلع العمامة ،واخلفاف يف السفر ،ويقاس عليه احلرض؛ ألن الرخصة اعمة.
ُ َّ
ظاهر احلديث جواز املسح ىلع العمامة ولو لم تكن حمنكة أي ملوية ىلع احلنك أو هلا ذؤابة إلطالق انلصوص ،فمىت شدت العمامة ىلع
الرأس جاز املسح عليها.
مرشوعية بعث الرسايا ،لكن برشط أال يكون يف هذا ابلعث إلقاء بانلفس إىل اتلهلكة ،مثل أن يرسل رسية إىل جيش تبلغ آالفا  ،فهنا ال
جيوز ؛ لقوهل تعاىل ( :وال تلقوا بأنفسكم إىل اتلهلكة )[النساء .]29 :
يُرس الرشيعة اإلسالمية.
جواز تأخري ابليان إىل وقت احلاجة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
صحيح أيب داود  -األم ،لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه 2002 -م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.

الرقم املوحد)8391( :

377

ً
بىل فجدي خنلك ،فإنك عىس أن تصديق ،أو تفعِّل معروفا

َ ُ َّ َ ْ َ َ
َ
رَ ْ
جتد خنل َها ،ف َز َج َرها رجل أن خترج ،فأتت انليب -صىل
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل قالُ :طلقت خاليت ،فأرادت أن
َ ر ََْ
َ َّ
اهلل عليه وسلم -فقال« :بىل ف ُجدي خنل ِك ،فإنك عىس أن ت َصد ِيق ،أو تفعيل معروفا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن خالة جابر -ريض اهلل عنهما -طلقها زوجها ،فأرادت يف وقت العدة أن جتد خنلها فمنعها رجل من ذلك،
َّ
ً ً
فسألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخُبها بأنه ال حرج عليها يف اخلروج ،وهذا يفيد أن املطلقة طالقا بائنا يف عدتها
َّ
َّ
َّ
ليست اكملتوىف عنها يف عدة الوفاة ،فلها اخلروج حلاجتها مىت شاءت ،مع أن األفضل ىلع وجه العموم :أن بقاء املرأة يف بيتها
َّ
فإن َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :بيوتهن خري هلن" ،هذا يف حق العبادة ،والصالة مع املسلمني ،وسماع
أفضل هلا وأصون؛
اخلري؛ فكيف مع غري ذلك؟

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة > عدة املطلقة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ َّ َ ْ
• جتُد خنلها  :تقطع ثمرة خنلها وجتنيه.
َ
َ
• ف َز َج َرها  :انتهرها ،ومنعها.
• ُجدي  :اخريج إىل خنلك ،فاقطعيه.
َّ
• فإنك عىس  :تعليل للخروج.
ً
• أو تفعيل خريا  :أو للتنويع ،بأن يُراد باتلصدق الفرض ،وباخلري :اتلطوع واهلدية واإلحسان إىل اجلار.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

َّ
جواز خروج املطلقة عند احلاجة ،ومن احلاجة استحصال غلة عقارها؛ من جد ثمار ،وحصد زروع ،أو قبض أجور ،وحنو ذلك.
َّ
َّ
َّ
مفهوم احلديث أن املحدة ال خترج من مزنهلا مدة العدة واإلحداد؛ فهذا ما فهمه الصحابة من أحاكم ربهم ،وهذا ما داع قريب املطلقة إىل
زجرها عن اخلروج.
ْ
َّ
ُْ
َّ
ُّ
أنه يستحب ملن عنده تمر جيُده أو جينيه ،أو زرع حيصده :أن يتصدق جبزء منه ،وحي ِسن إىل املحتاجني ،وذلك من غري الزاكة ،فهو من املعروف
واإلحسان.
استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم اليت يترسع العوام إىل إفتاء انلاس فيها بال مستند رشِع.
أنه قد خيىف ىلع بعض الصحابة ما خيىف من أحاكم اهلل -تعاىل.-
استحباب اتلعريض لصاحب انلخل أو الزرع بفعل اخلري واتلذكري باملعروف والُب؛ ألن بعض انلاس قد يغفل عن ذلك.

املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.
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َُ ُ
َُ ُ
ُ ُ
ُ ُ
آثاركم
دياركم تكتب
آثاركم،
ياركم ،تكتب
بين سلمة ،د
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :أراد بنو سلمة أن ينتقلوا للسكن قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل -صىل
ُ
ُ
اهلل عليه وسلم -فقال هلم« :إنه قد بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد؟» فقالوا :نعم ،يا رسول اهلل قد أردنا
ُ
َُ ُ
َُ ُ
ُ ُ
دياركم تكتب آثاركم».
آثاركم،
ياركم ،تكتب
ذلك ،فقال« :بَ ِين َس ِل َمةِ ،د
ر َ
ويف رواية« :إن بكل خ ْط َوة درجة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

فكره
معىن هذا احلديث :أن بين سلمة أرادوا أن ينتقلوا من ديارهم -ابلعيدة من املسجد -إىل أماكن تقرب من املسجدِ ،
عرى املدينة ،كما يف رواية ابلخاري ،ورغبته -عليه الصالة والسالم -أن تُ َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تُ َّ
عمر يلعظم منظر
املسلمني يف أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها.

ثم سأهلم ،قال( :إنه قد بلغين أنكم تريدون أن تنقلوا قرب املسجد) قالوا :نعم يا رسول اهلل قد أردنا ذلك ،فقال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم( : -دياركم تكتب آثاركم) ،قاهلا مرتني ،وبني هلم أن هلم بكل خطوة حسنة أو درجة.
أجرا أبعدكم ً
وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -موقوفا عليه" :إن أعظمكم ً
دارا ،قيل :ل ِ َم يا أبا هريرة ؟ قال" :من أجل كرثة

اخلطا" رواه مالك يف "املوطأ".
فلكما َب ُعد املزنل عن املسجد ،اكن يف ذلك زيادة فضل يف ادلرجات واحلط من السيئات.

ً
وإنما يتحقق هذا الفضل :إذا توضأ يف بيته وأسبغ الوضوء ،ومىش ولم يركب ،سواء اكن ذلك قليال ،يعين سواء اكنت اخلطوات

قليلة ،أم كثرية ،فإنه يكتب هل بكل خطوة شيئان :يرفع بها درجة ،وحيط عنه بها خطيئة.
ً
فعن رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مرفواع" :إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إىل الصالة ،لم يرفع

قدمه ايلمىن إال كتب اهلل -عز وجل -هل حسنة ،ولم يضع قدمه اليرسى إال حط اهلل -عز وجل -عنه سيئة ،فليقرب أحدكم
أو يلبعد) رواه أبو داود.

وعن ابن عباس ،أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :أتاين ريب -عز وجل -الليلة يف أحسن صورة -أحسبه يعين يف انلوم-

فقال :يا حممد ،هل تدري فيم خيتصم املأل األىلع؟ قال :قلت :نعم ،خيتصمون يف الكفارات وادلرجات ،قال :وما الكفارات

وادلرجات؟ قال :املكث يف املساجد بعد الصلوات ،وامليش ىلع األقدام إىل اجلمااعت ،وإبالغ الوضوء يف املاكره) رواه أمحد.
َ
فدل ذلك ىلع أن نيل ادلرجات إنما يتحقق بأمور:
1ـ اذلهاب إىل املسجد ىلع طهارة.

2ـ احتساب األجر؛ حلديث( :إنما األعمال بانليات وإنما للك امرئ ما نوى) متفق عليه.

3ـ أن خيرج من بيته ال خيرج إال لقصد املسجد.

4ـ امليش ىلع األقدام وعدم الركوب ،إال من عذر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم بروايتيه ،ورواه ابلخاري بمعناه من حديث أنس-ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
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دياركم  :أي :الزموا دياركم وابقوا فيها.
آثاركم  :خطاكم إىل املسجد لشهود اجلمعة واجلماعة.
اخلطوة  :بضم اخلاء :ما بني القدمني ،وبفتحها :املرة من اخلطوات.
درجة  :مزنلة.

•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن األجر ىلع قدر ما يبذهل امللكف من جهد حيتاج إيله العمل دون أن يتلكف زيادة هذا اجلهد أو ختفيفه.
ً
احلث ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ولو اكن يسكن بعيدا عنه.
ً
فضيلة اذلهاب إىل املسجد والرجوع منه ماشيا.
ً
يف احلديث  :إشعار؛ بأن هذا اجلزاء للمايش ال للراكب إال أن يكون معذورا.
اتلثبت يف انلقل ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم خيُبهم باألمر إال بعد أن تأكد منهم.
حسن طريقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف طرح سؤاهل بلين سلمة.
َّ
بيان أن اجلَنة درجات ومنازل.
رغبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املحافظة ىلع حدود املدينة أن تعرى من أهلها.
َّ
َ
تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رغبهم بابلعد عن املسجد؛ ألجل أال تضيق املدينة بأهلها
وألجل أن يَعظم منظرها يف أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الكتاب غري نازل يف الشاملة ومحلته من املكتبة الوقفية ،ولم أجد بيانات غري ما
ذكرنا.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1397ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية -
القاهرة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :مالك بن أنس بن مالك األصبيح ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م.
سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
صحيح أيب داود  -األم ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
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بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت ،فقال :إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أنزل عليه
الليلة قرآن ،وقد أمر أن يستقبل القبلة ،فاستقبلوها

َّ
ْ َ َ ُ
َ َ ُّ
َُ
َ َ َ َّ
آت ،فقالِ :إن
بح ِإذ جاءهم ٍ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :بينما انلاس بِقباء يف صالة الص ِ
ُ
َّ
َْ َ ْ ْ ُ َ
ُ
َ َ
ُ َ
َّ
قبل ال ِقبلة ،فاستَق ِبلوها ،واكنت ُو ُجوه ُهم إىل
نزل عليه الليلة قرآن ،وقد أ ِمر أن يست ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أ ِ
ِ
َّ
َ َ ََْ
َ
ُ
الشام ،فاستداروا إِىل الكعبة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خرج أحد الصحابة إىل مسجد قباء بظاهر املدينة ،فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة ،وال زالوا يصلون إىل القبلة األوىل،
ُ
َْ
َّ
فأخُبهم برصف القبلة إىل الكعبة ،وأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أنزل عليه قرآن يف ذلك -يشري إىل قوهل تعاىل {:قد
ْ
َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ َ
َ َ ر ْ َ َ
َ َ ر َّ َ َ ً َ
ك يف َّ
ك ْم ش ْط َر ُه
الس َما ِء فلنُ َويلَنك قِبْلة ت ْر َضاها ف َول َوج َهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد احلرامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوه
نرى تقلب وج ِه
ِ
َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُّ ْ َ ر ْ َ َ َّ ُ َ
َ َّ َ ْ َ ُ َ
كتاب يلعلمون أنه احلق ِمن رب ِهم وما اَّلل بِغافِ ٍل عما يعملون}[ ،ابلقرة ]144 :وأنه -صىل اهلل عليه وسلم-
و ِإن ِ
اذلين أوتوا ال ِ
استقبل الكعبة ،فمن فقههم ورسعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت املقدس -قبلتهم األوىل -إىل قبلتهم اثلانية،
الكعبة املرشفة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -أخبار اآلحاد  -فضل الصحابة ريض اهلل عنهم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ُآت  :وهو رجل من بين سلمة.
ْ َ َْ
• أن ِزل َعلي ِه  :أنزل اهلل عليه ،واكن ذلك بعد صالة الظهر مبارشة ،يف انلصف من شهر رجب ،يف السنة اثلانية من اهلجرة.
َّ ْ َ َ
َّ َّ
َّ
ُ
فظن أنها نزلت يلال ،كما حيتمل أنه أراد بها ايلوم اذلي قبلها فأطلق الليلة
خُب لم يعلم بزنول اآلية إال يف الليل
• الليلة  :حيتمل أن هذا الم ِ
عليه.
َّ َ َ َ ُ َ ر َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ر َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ْ
َ
السما ِء فلنويلنك قِبلة ترضاها فول وجهك شطر المس ِج ِد احلرامِ وحيث ما كنتم فولوا
• قرآن  :هو قوهل تعاىل :قد نرى تقلب وج ِهك ِيف
ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُّ ْ َ ر ْ َ َ َّ ُ َ
َ َّ َ ْ َ ُ َ
كتاب يلعلمون أنه احلق ِمن رب ِهم وما اَّلل بِغافِ ٍل عما يعملون[ ،ابلقرة.]144 :
وج ُوهكم شطره وإِن ِ
اذلين أوتوا ال ِ
• أَ ِم َر  :أمره اهلل.
ََ
ْ َْ َ َ
قبل ال ِقبلة  :يتجه إيلها حني صالته.
• أن يست ِ
َ َْ ُ َ
قبلوها  :أمر ألهل قباء باستقبال الكعبة ،ويف لفظ آخر للحديث بفتح ابلاء :أن أهل قباء استقبلوا القبلة حني أخُبهم اآلِت بذلك.
• ف َاست ِ
ُ
• َواكنَ ْ
ت ُو ُجوه ُه ْم  :وهذه اجلملة إىل آخر احلديث من قول ابن عمر.
َ َّ
• إىل الشامِ  :أي بيت املقدس.
• فَ ْ
استَ َد ُ
اروا  :احنرفوا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

القبلةَّ :
أول اهلجرة اكنت إىل بيت املقدس ،ثم رصفت إىل الكعبة.
أن قبلة املسلمني ،استقرت ىلع الكعبة املرشفة ،فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند ابلعد عنها.
أن ما يؤمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلزم أمته إال بديلل.
أفضل ابلقاع :هو بيت اهلل؛ ألن القبلة أقرت عليه ،وال يقر هذا انليب العظيم وهذه األمة املختارة إال ىلع أفضل األشياء.
جواز النسخ يف الرشيعة ،خالفا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.
َّ
أن من استقبل جهة يف الصالة ثم تبني هل اخلطأ أثناء الصالة استدار ولم يقطعها ،وما مىض من صالته صحيح.
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.7
.8
.9
.10

َّ
أن احلكم ال يلزم امللكف إال بعد بلوغه ،فإن القبلة ُح رولت وبعد اتلحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء اخلُب صلوا إىل بيت املقدس ،ولم يعيدوا
صالتهم.
جواز تنبيه من ليس يف الصالة ملن هو فيها ،وإن استماع املصيل لالكمه ال يرض صالته.
َّ
خُب الواحد اثلقة -إذا حفت به قرائن القبول -يصدق ويعمل به ويفيد العلم.
قبول اخلُب عن طريق اهلاتف والالسليك وحنوهما يف دخول شهر رمضان أو خروجه ،وغري ذلك من األخبار املتعلقة باألحاكم الرشعية؛ ألنه
وإن اكن نقل اخلُب من فرد إىل فرد ،إال أنه قد حف به من قرائن الصدق ،مما جيعل انلفس تطمنئ وال ترتاب يف صدق اخلُب ،واتلجربة
املتكررة أيدت ذلك.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تنبيه األفهام ،للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3009( :
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َ ََ
َ َْ َ ُْ
َ َ َ ُْ
أوقصته -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
بينما رجل واقف بع َرفة ،إذ وقع عن راحلته ،ف َوقصته -أو قال :ف
ُ ِّ ً
ْ ُ
َُْ ُ
َ ِّ ُ
ُ َ ِّ
ُ ِّ ُ
وسلم :-اغسلوهُ بماء وسدر ،وكفنوهُ يف ثوبيه ،وال حتَنطوهُ ،وال ختم ُروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

ََ
َ َ ُْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :بينما رجل واقف بِ َع َرفة ،إذ وقع عن راحلته ،ف َوق َصته -أو
َ
ْ
َُ
َ َْ َ ُْ
وه يف ثوبيه ،وال ُحتَنر ُط ُ
وك رفنُ ُ
اغسلُ ُ
وه ،وال خت رم ُروا
وه بماء وسدر،
قال :فأوقصته -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ :-
ً
ُْ ُ
رأسه؛ فإنه يب َعث يوم القيامة ُملبريا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً
حمرما إذ وقع منها ،فانكرست عنقه فمات؛ فأمرهم
بينما اكن رجل من الصحابة واقفا يف عرفة ىلع راحلته يف حجة الوداع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغسلوه كغريه من سائر املوىت ،بماء ،وسدر ،ويكفنوه يف إزاره وردائه ،الذلين أحرم بهما.
وبما أنه حمرم باحلج وآثار العبادة باقية عليه ،فقد نهاهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُطيبوه وأن يغطوا رأسه،
وذكر هلم احلكمة يف ذلك؛ ويه أنه يبعثه اهلل ىلع ما مات عليه ،وهو اتللبية اليت يه شعار احلج.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلج  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

واقف  :ماكث ىلع بعريه.
بعرفة  :اسم ملشعر معروف يزنل فيه احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة.
إذ وقع  :سقط فجأة.
وقصته  :رصعته فكرست عنقه.
راحلته  :بعريه.
سدر  :شجر انلبق ،وقد يكون ذا شوك ،وهل ورقة عريضة مدورة.
َ ر ُ ُ ُّ
وه  :لفوه بالكفن ،وهو ما يغطى به امليت قبل ادلفن.
كفن
ثوبيه  :ثويب إحرامه :الرداء واإلزار.
ً
وال ُحتَنر ُط ُ
حنوطا ،وهو أخالط من الطيب جتمع للميت.
وه  :ال جتعلوا يف يشء من غسله أو كفنه
َُ
خت رم ُروا  :تغطوا.
ً
يبعث ُملبريا  :أي خيرج من قُبه وهو يقول :بليك امهلل بليك ،وذلك شعار اإلحرام.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

وجوب تغسيل امليت ،وأنه فرض كفاية.
ً
جواز اغتسال املحرم ،كما ثبت ذلك يف حديث أيب أيوب أيضا.
ً
االعتناء بنظافة امليت وتنقيته ،إذ أمرهم أن جيعلوا مع املاء سدرا.
أن تغري املاء بالطاهرات ،ال خيرج املاء عن كونه مطهرا لغريه.
ر
وجوب تكفني امليت ،وأن الكفن مقدم ىلع حق الغريم ،والويص ،والوارث.
مرشوعية تكفني املحرم بثويب إحرامه.
جواز االقتصار يف الكفن ىلع اإلزار والرداء ،وبهذا يعلم أنه يكيف للميت لفافة واحدة.
حتريم الطيب ىلع املحرمًّ :
حيا أو ميتًا ،ذكرا أو أنىث.
مرشوعية حتنيط امليت غري املحرم.
ر ْ
أن املحرم غري ممنوع من مبارشة األشياء اليت ليس فيها طيب :اكلسد ِر ،واألشنان ،والصابون غري املطيب ،وحنوها.
حتريم تغطية رأس امليت املحرم ،والوجه لألنىث ما لم يكن حبرضة رجال أجانب عنها.
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.12
.13
.14
.15

ً
فضل من مات حمرما ،وأن عمله ال ينقطع إىل يوم القيامة ،حني يبعث عليه.
أن من رشع يف عمل صالح -من طلب علم أو جهاد ،أو غريهما ومن نيته أن يكمله ،فمات قبل ذلك -بلغت نيته الطيبة ،وجرى عليه ثمرته
إىل يوم القيامة.
املحرم إذا مات ال يكمل عنه بقية نسكه ولو اكن فرضا.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم بعلته؛ لزيداد االطمئنان إيله ،ويعرف به سمو الرشيعة ،وموافقتها للحكمة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد أبو الفيض امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)3180( :
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َ
َ
الق ْدر يف الوتْر من الْ َع ْرش َ
األواخر
حتَ َّر ْوا يللة

َ
َ
َ ْ
احلديث :عن اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :حتَ َّر ْوا يللة القدر يف
الوتْر من الْ َع ْرش َ
اخ ِر».
األو ِ
ِ
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختُب أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرشد لطلب إصابة يللة القدر واالشتغال فيها
بالعمل الصالح وقيام الليل ،فتحري يللة القدر يكون بذلك ،وذلك يف أوتار العرش األواخر من رمضان.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
• حتَ َّر ْوا يللة القدر  :اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها.
ْ
الوت ِر من العرش  :يه :يللة إحدى وعرشين ،وثالث وعرشين ،ومخس وعرشين ،وسبع وعرشين ،وتسع وعرشين.
• يف
َِ ْ
العرش األواخر  :أي :ابلوايق من رمضان ،وتبدأ من يللة إحدى وعرشين.
• من

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ ْ
فضل يللة القدر.
َ ْ
أن يللة القدر يف رمضان.
َ
اإلرشاد إىل حتَ رري يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
أوتار العرش أرىج من أشفاعها.
حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للتيسري ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4540( :
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َّ ُ َ
َ َ َّ
تسح ُروا؛ فإن يف السحور بركة

َّ ُ
َ َ َّ ُ
ور
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -تسحروا؛ فإن يف السح ِ
بَركة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
يأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالت َس ُّح ِر ،اذلي هو األكل والرشب وقت السحر ،استعدادا للصيام ،ويذكر احلكمة اإلهلية

فيه ،وىه حلول الُبكة ،والُبكة تشمل منافع ادلنيا واآلخرة.
َّ ُ
ور ،ما حيصل به من اإلاعنة ىلع طاعة اهلل -تعاىل -يف انلهار.
فمن بركة السح ِ
َّ ُ
ور أن الصائم إذا تسحر ال يمل إاعدة الصيام ،خالفا ملن لم يتسحر ،فإنه جيد حرجا ومشقة يثقالن عليه
ومن بركة السح ِ
العودة إيله.
َّ ُ
ور ،اثلواب احلاصل من متابعة الرسول -عليه الصالة والسالم ،-وخمالفة أهل الكتاب.
ومن بركة السح ِ
ً
ومن بركته إذا قام للسحور ربما صىل وربما تصدق ىلع بعض املحاويج اذلين يعلمهم ،بل وربما قرأ شيئا من القرآن.
َّ ُ
ور ،أنه عبادة ،إذا نوي به االستعانة ىلع طاعة اهلل -تعاىل ،-واملتابعة للرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهلل يف
ومن بركة السح ِ
رشعه حكم وأرسار.
َّ ُ
ور حىت ال ينام بعده فتفوت عليه صالة الفجر خبالف
ومن أعظم الفوائد فيه االستيقاظ لصالة الفجر وهلذا أمر بتأخري السح ِ
َّ ُ
ور.
من لم يتسحر ،وهذا مشاهد ،فإن عدد املصلني يف صالة الصبح مع اجلماعة يف رمضان أكرث من غريه من أجل السح ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ٍّ
َّ ُ
ور  :بفتح السني :ما يؤلك ويرشب يف آخر الليل ،وبضمها :الفعل ،والُبكة مضافة إىل لك من الفعل وما يتسحر به مجيعا.
• السح ِ
ً
• بَركة ً :
كثريا ثابتًا ،والُبكة قد تكون حسية وقد تكون معنوية ولعلها هنا شاملة للجميع.
خريا

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ ُ
ور وامتثال األمر الرشِع بفعله.
استحباب السح ِ
َّ ُ
ور بركة دينة ،ودنيوية.
أن يف السح ِ
َّ ُ
ور ال خيتص بنوع من الطعام.
أن السح ِ
كمال الرشيعة اإلسالمية يف مرااعة العدل.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم باحلكمة؛ يلنرشح به الصدر ويعرف به سمو الرشيعة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ َ َّ َ
تسح ْرنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم قام إَل الصالة .قال أنس :قلت لزيد :كم اكن بني األذان
َْ
َّ ُ
َوالسحور ؟ قال :قد ُر مخسني آية

َ
َ
احلديث :عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنهما -قال« :ت َس َّح ْرنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َّ ُ
ور؟ قال :قدر مخسني آية».
 ،ثم قام إىل الصالة .قال أنس :قلت لزيد :كم اكن بني األذان والسح ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيُب زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ملا تسحر قام إىل صالة الصبح ،فسأل أنس زيدا :كم اكن بني

اإلقامة والسحور؟ قال" :قدر مخسني آية" أي مدة قراءة مخسني آية ،والظاهر أن هذا اتلقدير يكون من اآليات الوسط اليت
ًّ
ًّ
يه بني الطويلة جدا كما يف آخر سورة ابلقرة وأول سورة املائدة والقصرية جدا كما يف سورة الشعراء والصافات والواقعة وما

أشبه ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ْ
َ
• ت َس َّح ْرنا  :أكلنَا ويف وقت السحر قبيل الفجر.
• إىل الصالة  :أي :صالة الفجر.
والس ُ
• كم اكن بني األذان َّ
حور  :أي :املدة اليت يمكن أن تكون بينهما.
• األذان  :اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة يف أوقات خمصوصة.
• قدر مخسني  :قدر قراءة مخسني آية قراءة متوسطة.
• آية  :طائفة مستقلة من القرآن  ،واملراد :آية متوسطة الطول.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

استحباب بالسحور .
أفضلية تأخري السحور إىل قبيل الفجر؛ ألنه إذا أخر اكنت منفعة ابلدن منه أعظم واكن نفعه هل يف ايلوم أكرث.
أن اتلأخري حيصل به إقامة صالة الفجر.
فيه تأنيس الفاضل أصحابه باملؤالكة.
كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتواضعه.
حرص الصحابة باالجتماع بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلتعلموا منه.
فيه االجتماع ىلع السحور.
فيه رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ؛ ألنه لو لم يتسحر التبعوه فيشق ىلع بعضهم .
فيه جواز امليش بالليل للحاجة؛ ألن زيد بن ثابت ما اكن يبيت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
املبادرة بصالة الصباح ،حيث قربت من وقت اإلمساك.
ُُ
ْ
َْ َ َ َْ ْ
َّ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
أن وقت اإلمساك هو طلوع الفجر ،كما قال اهلل -تعاىل( :-لكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض ِمن اخلي ِط األسو ِد ِمن الفج ِر).
خمالفة أهل الكتاب يف أكلة السحر.

387

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية 1412 ،ه.
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ َّ َ
َ
ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُْ َ
ت َولك اهلل للمجاهد يف سبيله إن توفاه :أن يدخله اجلنة ،أو يرجعه ساملا مع أج ٍر أو غنيم ٍة

َ َ
ْ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :انتَد َب اهلل (وملسلم :تض َّم َن اهلل) ل ِ َم ْن
َ
ُ ْ ُ ُ َّ َ ٌ
َ ْ ُْ َُ
اد ِيف َس ِبييل ،وإيمان يب ،وتصديق برسيل فهو َ َ َّ
يلع ضامن :أن أد ِخله اجلنة ،أو أرجعه إىل
خ َر َج ِيف َس ِبي ِل ِه ،ال خي ِرجه إال ِجه
ِ
ً
مسكنه اذلي خرج منه ،نائال ما نال من أجر أو غنيمة».
وملسلم« :مثل املجاهد يف سبيل اهلل -واهلل أعلم بمن جاهد يف سبيلهَ -ك َمثَل َّ
الصائم القائمَ ،وتَ َو َّ َلك اهلل للْ ُم َ
جا ِه ِد ِيف
ِ
ِِ
ِ
ْ َ َّ
َس ِبي ِل ِه إن ت َوف ُاه :أن يدخله اجلنة ،أو يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

ً
واحدا من
يف هذا احلديث ضمان من اهلل ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهاد يف سبيله مؤمنا خملصا أنه ضامن ىلع اهلل

ثالثة أو اثنتني منها فإن قتل فهو ضامن ىلع اهلل أن يدخله اجلنة وإن بيق فقد تضمن اهلل أن يرجعه إىل مسكنه بما نال من

أجر أو غنيمة أي من أجر بدون غنيمة أو جيمع اهلل هل بني الغنيمة واألجر.

أما الرواية اثلانية اليت عزاها صاحب العمدة إىل مسلم ويه متفق عليها وفيها أن فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل أي اليت تقوم
ً
مقام اجلهاد أمر ال يستطيعه البرش وذلك اكآلِت :أن يكون بدال من اخلروج يدخل يف مصاله فيواصل الصالة والصيام

والقيام وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -ال تستطيعونه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :متفق عليها أيضا.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ْ
• انتَ َد َب اهلل  :ندبته فانتدب ،أي بعثته فانبعث ،ودعوته فأجاب.
• ضا ِمن  :بمعىن مضمون.
فوائد احلديث:

 .1جود اهلل -تعاىل-؛ إذ ألزم نفسه بهذا اجلزاء الكبري للمجاهدين.
 .2فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ،إذ حتقق رحبه العظيم ،وهذا بنيل اجلزاء األخروي سواء حصل ذلك بالشهادة أو حصول اثلواب ،أو اجلزاء ادلنيوي
بتحصيل الغنيمة.
 .3يؤخذ من قوهل مثل املجاهد يف سبيل اهلل أن ثواب املجاهد كثواب الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يفرت أي اذلي ال يفرت عن الصالة ويف
هذا من الفضل ما ال يستطاع وصفه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
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ُ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ
َ َ َ
ار فصاعدا
ين
د
ع
ب
تقطع ايلد يف ر
ٍ

ً

ً
ُ
َ َ
مرفواعُ « :ت ْق َط ُع ْايلَ ُد يف ُربْ
ً
اعئشة -ريض ُ
ار ف َصا ِعدا».
ين
د
ع
اهلل عنها-
احلديث :عن
ِ
ِ
ِ
ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أمن اهلل -عز وجل -دماء انلاس وأعراضهم وأمواهلم ،بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين.

فجعل عقوبة السارق -اذلي أخذ املال من حرزه ىلع وجه االختفاء -قطع العضو اذلي تناول به املال املرسوق؛ يلكفر القطع
ذنبه ،ولريتدع هو وغريه عن الطرق ادلنيئة ،وينرصفوا إىل اكتساب املال من الطرق الرشعية الكريمة؛ فيكرث العمل،

وتستخرج اثلمار؛ فيعمر الكون ،وتعز انلفوس.

ومن حكمته -تعاىل -أن جعل املقدار األدىن اذلي تقطع برسقته ايلد ،ما يعادل ربع دينار من اذلهب؛ محاية لألموال ،وصيانة
للحياة؛ ليستتب األمن ،وتطمنئ انلفوس ،وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ً
َ
• ف َصا ِعدا  :فزائدا ،أي فأكرث.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن نصاب القطع ربع دينار من اذلهب ،أو ما قيمته ثالثة دراهم من الفضة.
احلديث رد ىلع اذلين يرون أن القطع يلد السارق يف الكثري والقليل من املال.
قطع يد السارق -اذلي يأخذ ُاملال من حرزه ىلع وجه االختفاء -وليس منه الغاصب واملنتهب واملختلس.
َّ
َّ َ َّ َ ٌ
َ ُّ َ ُ
يم احلَد هلاَ ،وهو إمجاع.
معصية اليت أ ِق
أن احلَد كفارة لل ِ
للعلماء رشوط يف قطع يد السارق ،وأهمها أن يكون املرسوق من حرز مثله ،واحلرز خيتلف باختالف األموال وابلَلان واحلاكم.
هلذا احلكم السايم ،حكمته الترشيعية العظىم ،فاحلدود لكها رمحة ونعمة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء

ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم(( :-إن أميت يُد َعون يوم القيامة
ُ َ َ
ْ
ُغ ًّرا ُحمَ َ
جلرني من آثار ُ
الو ُضوء)) .فمن استَ َطاع منكم أن يُ ِطيل غ َّرته فليَفعل.
َ
َ
َّ
ويف لفظ ملسلم(( :رأيت أبا هريرة يتوضأ ،فغسل وجهه ويديه حىت اكد يبلغ املنكبني ،ثم غسل رجليه حىت َرفع إىل
ُ َُ
ْ
َّ
َّ
الساقني ،ثم قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إن أميت يُد َعون يوم القيامة غ ًّرا حم َّج ِلني من آثار
ُ َّ َ َ
وحتْجيلَه فَليَ َ
ُ
فعل.
الو ُضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته
ِ
َُْ
حلليَة من املؤمن حيث يبلغ ُ
الو ُضوء)).
ويف لفظ ملسلم :سمعت خلييل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول(( :تبلغ ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبرش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته بأن اهلل -سبحانه وتعاىل -خيصهم بعالمة فضل ورشف َ
يوم القيامة ،من بني األمم،

حيث ينادون فيأتون ىلع رؤوس اخلالئق تتألأل وجوههم وأيديهم وأرجلهم بانلور ،وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة،

ويه الوضوء اذلي كرروه ىلع هذه األعضاء الرشيفة ابتغاء مرضاة اهلل ،وطلبا ثلوابه ،فاكن جزاؤهم هذه املحمدة العظيمة

اخلاصة .ثم يقول أبو هريرة -ريض اهلل عنه" : -من قدر ىلع إطالة هذه الغرة فليفعل"؛ ألنه لكما طال ماكن الغسل من العضو

طالت الغرة واتلحجيل ،ولكن املرشوع فقط أن يكون غسل ايلدين يف الوضوء إىل املرفقني ويستوعب املرفق بالرشوع يف
العضد وغسل جزء منه ،وغسل القدمني إىل الكعبني يستوعب الكعبني بالرشوع يف الساق ،وال يغسل العضد والساق يف

الوضوء ،ويف الرواية اخلرى ينقل عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حلية املؤمن يف اجلنة تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليه.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أميت  :أمة االستجابة ،واملراد :من آمن به واتبعه.
ْ
َ
• يُد َعون  :يناد ْون نداء ترشيف وتكريم.
• يوم القيامة  :يوم يدىع انلاس لرب العاملني من قبورهم مبعوثني للحساب واجلزاء.
ُ ً
• غرا  :مجع " أغر " أصلها ملعة بيضاء يف جبهة الفرس ،فأطلقت ىلع نور وجوههم.
َُ َ ر
جلني  :من " اتلحجيل " وهو بياض يكون يف قوائم الفرس ،واملراد به هنا :انلور الاكئن يف هذه األعضاء يوم القيامة ،تشبيها بتحجيل
• حم
الفرس.
ُ
• من آثار الوضوء  :العله والسبب للغرة واتلحجيل.
• ْ
استَ َطاع  :قدر.
• يُ َ ِطيل  :يمد ويزيد.
ُ
ر
املجمر.
• َرأيت  :أبرصت ،والرايئ :ن َعيم
• اكد  :قارب.
ُ
• يَبلغ  :يصل.
َ
كبَني  :تثنية منكب ،وهو ما جيمع رأس الكتف والعضد.
• المن ِ
• َّ
الساقني  :تثنية ساق ،وهو العظم اذلي بني الركبة والكعبني.
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• خلييل  :من اختذته خليال ،واخلليل :من بلغت حمبته أىلع منازل املحبة ،واملراد به هنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• احلِلية  :يه ما يتحىل به لكمال اجلمال.
• ُ
الو ُضوء  :هو فعل الوضوء.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

اجلزاء ىلع الوضوء بالغرة واتلحجيل يوم القيامة ،وبأن حلية املؤمن يف اجلنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء.
ًّ
ملا اكن الوضوء مشتقا من الوضاءة ،وهو انلور ،اكن بذلك نورا للمؤمنني يوم القيامة يف وجوههم و أيديهم و أرجلهم ،ويعرفون بهذه اخلصيصة
من بني األمم يوم القيامة.
َ ُُ
ُ َ ُُ
َ ْ ُ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ت خ ِل ِييل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول( :تبلغ احلِلية من المؤ ِمن حيث يبلغ الوضوء) فيه ديلل أن الوضوء كما اكن زينة
ِيف رواية ملسلم :س ِمع
يف ادلنيا ،فهو كذلك يف اآلخرة.
احليل يف اجلنة للرجال والنساء.
احلديث إثبات يوم القيامة ،وما فيه من حساب وجزاء.
فضيلة هذه األمة ،وفضيلة الوضوء ،وأنه خاص بهم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
رشح العمدة للسعدي ،قيده عنه تلميذه :عبد اهلل العوهيل ،تقديم :عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل ،حتقيق :أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل،
ط ،1دار اتلوحيد ،الرياض1431 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3368( :
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حتته ،ثم تقرصه باملاء ،وتنضحه ،وتصِّل فيه

ٌ
َ ُ
َْ َ
َ
َّ
حتيض
أسماء -ريض اهلل عنها -قالت :جاءت امرأة
احلديث :عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :أرأيت إحدانا ِ
َ
ُ َ ر
ْ
َ
َْ َ
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
تصنع؟ قال« :حتته ،ثم تق ُر ُصه باملاء ،وتنضحه ،وتصيل فيه».
يف اثلَّوب ،كيف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ذكرت أسماء -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -سئل عن دم احليض يصيب اثلوب ،فبني -صىل اهلل عليه
ر
َ
وسلم -كيفية إزاتله من اثلوب بأن تبدأ املرأة حبكه؛ ليك تزول عينه ،ثم تدلك موضع ادلم بأطراف أصابعها؛ يلتحلل بذلك
وخيرج ما يرشبه اثلوب منه ،ثم تغسله بعد ذلك لزتول َّ
بقية جناسته ،فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو األمثل يف إزالة انلجاسة
ايلابسة؛ ألنَّه لو عكس النترشت َّ
انلجاسة ،فأصابت ما لم تصبه من قبل ،ثم هلا أن تصيل يف ذلك اثلوب اذلي أصابه دم
احليض بعد تطهريه بهذه الطريقة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
حتُ ُّته  :تفركه وتقرشه حىت يزول أثر احليض.
َّ َ
َْ
َْ
ُ
وخير َج ما رشبه اثلوب منه.
تق ُر ُصه  :تدلك ادلم بأطراف أصابعها باملاء؛ يلتحلل بذلك
َ
تنض ُ
حه  :تغسله ،ويستعمل انلضح يف أحاديث أخرى بمعىن الرش باملاء.
احليض  :دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل.

.1
.2

.3
.4
.5
.6

جناسة دم احليض ،وأنَّه ال ُي ْع َىف عن يسريه؛ فتجب إزاتله من اثلوب وابلدن وغريهما َّ
مما جيب تطهريه.
َ
َّ
َ
وابل ْق َعة ٌ
رشوط الصالة؛ فال ت ِص ُّح الصالة مع وجودها والقدرة ىلع إزاتلها؛ وذلك لألمر بغسل
رشط ِم ْن
اثلوب
أن إزالة انلجاسة ِم َن
ِ
وابلدن ُ ِ
ِ
ِ
دم احليض قبل اإلتيان بالصالة.
ثم غسله بعد ذلك لزتول َّ
وجوب َح ر
ثم دلكه باملاءَّ ،
ت ايلابس من دم احليض لزيول جرمهَّ ،
بقيه جناسته ،فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو
األمثل يف إزالة انلجاسة ايلابسة.
جواز الصالة يف اثلوب اذلي حاضت به املرأة؛ بعد القيام خبطوات اتلطهري السابقة.
َّ
َّ
ٌ
ُ
عدد َّ ٌ
َ
َ
معني من الغسالت ،فلو زالت بغسل ٍة واحدةِ ،طهر املحل.
أن الواجب هو إزالة انلجاسة فقط ،وأنه ال يشرتط
ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة ،فقد اكنت املرأة تصيل يف اثلوب اذلي حتيض فيه ،واكن الرجل يصيل يف
اثلوب اذلي جيامع فيه خبالف ما عليه كثري من انلاس ايلوم.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه _  2006م
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1427 ،ه  1431 -ه.

الرقم املوحد)8372( :
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تزوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ميمونة وهو حمرم ،وبىن بها وهو حالل ،وماتت بَّسف

ٌ
َ
َ ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ميْ ُمونَة وهو ُحمْر ٌمَ ،
ُّ
وب َىن ِبها وهو َحالل ،وماتت
احلديث :عن ابن عباس ،قال" :ت َز َّوج
ِ
َ
رسف".
بِ ِ
درجة احلديث :صحيح اإلسناد.

املعىن اإلمجايل:

َ
يفيد هذا احلديث اذلي رواه ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عقد ىلع أم املؤمنني ميمونة وهو

متلبس باإلحرام ،وأنه دخل بها وهو متحلل غري حمرم ،وأنها -ريض اهلل عنها -ماتت بماكن بني مكة واملدينة اسمه رسف،
َّ
وهو املاكن اذلي دخل بها فيه ،وبني العلماء أن ما ذكره ابن عباس-ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث ِ -من كون انليب صىل
اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرمَ -و ٌ
هم منه -ريض اهلل عنه-؛ ألنه انفرد برواية ذلك وحده ،وخالفه أكرث الصحابة ،وممن

خالفه ميمونة وأبو رافع -ريض اهلل عنهما ،-وهما أعلم بالقصة؛ ألنهما املبارشان هلا ،فقد قال أبو رافع -ريض اهلل عنه: -
ً
ُ
"كنت السفري بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وميمونةَّ ،
فزتوجها وهو حالل ،وبىن بها حالال" واكنت أم املؤمنني ميمونة -
ريض اهلل عنها -تقول" :تزوجين وهو حالل".

ولعل ابن عباس -ريض اهلل عنهما -لم يطلع ىلع زواجه -صىل اهلل عليه وسلم -بميمونة إال بعد أن أحرم -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فظن أنه تزوجها وهو حمرم ،ومحل بعض أهل العلم حديث ابن عباس ىلع أنه تزوجها يف احلرم وهو حالل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكم ورشوط انلاكح
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
حمرم  :أي متلبس بإحرام ،واإلحرام َّنية ادلخول يف النسك.
بىن بها  :دخل بها.
حالل  :غري حمرم حبج أو عمرة.
رسف  :ماكن بني مكة واملدينة ،وهو قريب من مكة دون الوادي املشهور بوادي فاطمة.

َ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عقد ىلع أم املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام ،وأنه دخل بها وهو متحلل غري حمرم ،وتقدم يف املعىن
اإلمجايل أن أكرث الصحابة خالفوا ابن عباس يف هذه الرواية ،ورووا أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حالل غري حمرم ،ومنهم
ميمونة نفسها.
 .2احلديث فيه ذكر املاكن اذلي ماتت فيه ميمونة -ريض اهلل عنها ،-وهو رسف.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املطلع ىلع ألفاظ املقنع ،حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل ابلعيل ،املحقق :حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب ،مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة
األوىل  1423ـه 2003 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه  2006 -م
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.
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َ ُّ َ ْ ْ
َ
تعرض األعمال يوم اإلثنني واْلميس فأحب أن يعرض عمِّل وأنا صائم

ُ
َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ َ
ً ُْ ُ
األعمال َ
ب أن يع َرض َعميل وأنا
يوم االثنني واخلميس ،فأ ِح
مرفواع« :تع َرض
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-

صائم».
ََُُْ ر
ْ
ُْ
ُ
ُ َ َّ
َ
ُ
َ
ُ
رشك باهلل شيئاِ ،إال رجال اكن بينه وبني أخيه
ويف رواية« :تفت َح أبواب اجلن ِة يوم االثنني واخلميس ،فيغفر للك عبد ال ي ِ
َ َْ ُ ََُ ُ
ْ
نظروا هذيْن حىت يَص َط ِل َحا ،أنظروا هذين حىت يصطلحا».
شحن
اء ،فيقال :أ ِ
ً َّ ْ َ ً
َ ْ َ ُ
ر َْْ َ َ
ُْ
ََْ ُ ُ ُر ْ
َُْ ُ
ُ
رشك باهلل شيئاِ ،إال امرءا اكنت بينه وبني
ني ومخ ٍ
يس ،فيغ ِفر اهلل ِللك ام ِر ٍ
ويف رواية« :تعرض األعمال يف لك اثن ِ
ئ ال ي ِ
ْ ُ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
َ
ح َن ُ
اء ،فيقول :ات ُركوا هذيْ ِن حىت يصط ِلحا».
أخي ِه ش
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

"تعرض األعمال" أي :ىلع اهلل -تعاىل" ،-يوم االثنني واخلميس فأحب أن يعرض عميل ،وأنا صائم" ،أي :طلبا لزيادة رفعة
ادلرجة ،وحصول األجر.

واللفظ اآلخر" :تفتح أبواب اجلنة يف لك يوم اثنني ومخيس" حقيقة؛ ألن اجلنة خملوقة ،قوهل" :فيغفر فيهما للك عبد ال يرشك
ً
باهلل شيئا" أي :تغفر ذنوبه الصغائر ،وأما الكبائر فالبد هلا من توبة ،قوهل" :إال رجل" أي :إنسان" ،اكن بينه وبني أخيه" أي :يف

اإلسالم" ،شحناء" أي عداوة وبغضاء "فيقال :انظروا" يعين :يقول اهلل للمالئكة :أخروا وأمهلوا" ،هذين" أي :الرجلني اذلي
ً
بينهما عداوة ،زجرا هلما أو من ذنب اهلجران "حىت" ترتفع الشحناء و"يصطلحا" أي :يتصاحلا ويزول عنهما الشحناء ،فدل

ذلك ىلع أنه جيب ىلع اإلنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة وابلغضاء بينه وبني إخوانه ،حىت وإن رأى يف نفسه غضاضة
ً
وثقال يف طلب إزالة الشحناء فليصُب ويلحتسب؛ ألن العاقبة يف ذلك محيدة ،واإلنسان إذا رأى ما يف العمل من اخلري واألجر
واثلواب سهل عليه ،وكذلك إذا رأى الوعيد ىلع تركه سهل عليه فعله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب هريرة األول رواه الرتمذي.
ً
واحلديثان اآلخران هما حديث واحد ،رواه مسلم ،وكرر لفظة" :أنظروا هذين حىت يصطلحا" ثالثا.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• شحناء  :عداوة وبغضاء.
• أنظروا  :أمهلوا ،من اإلنظار وهو اإلمهال واتلأخري.
فوائد احلديث:

 .1استحباب صوم يوم االثنني واخلميس؛ ألن فيهما تعرض األعمال.
 .2انليه عن اتلقاطع لغري سبب يسمح به الرشع.
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املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية   1405ـه1985 -م.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 ،ـه2009 -م.
سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكُبى  -مرص ،الطبعة األوىل.1356 ،
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تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحدهِ ،بمس وعرشين جزءا ،وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار
يف صالة الفجر

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :تفضل صالة اجلميع
صالة أحدكم وحده ،خبمس وعرشين جزءا ،وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف صالة الفجر» ثم يقول أبو

هريرة :فاقرءوا إن شئتم﴿ :إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾ [اإلرساء.]78 :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بني احلديث أن صالة َّ
الر ُجل يف مجاعة تفضل عن صالته وحدهِ ،خبمس وعرشين صالة يصليها وحده ،ثم ذكر أن مالئكة
ً
مستشهدا ذللك :فاقرءوا إن شئتم﴿ :إن قرآن الفجر اكن
الليل وانلهار جيتمعون يف صالة الفجر ،ثم يقول أبو هريرة
مشهودا﴾[ ،اإلرساء" ]78 :أي :أن صالة الفجر تشهدها مالئكة الليل ومالئكة َّ
انلهار ،وسميت قرآنا ،ملرشوعية إطالة
القرآن فيها أطول من غريها ،ولفضل القراءة فيها حيث شهدها اهلل -تعاىل -ومالئكة الليل ومالئكة َّ
انلهار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• خبمس وعرشين جزءا  :اجلزء :ادلرجة ،أي حيصل هل من صالة اجلماعة مثل أجر املنفرد مخسا وعرشين مرة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة صالة اجلماعة ،والفرق بينها وبني صالة املنفرد.
صحة صالة املنفرد ،وأن صالة اجلماعة ليست رشطا لصحتها.
مرشوعية صالة اجلماعة ،ودلت أدلة أخرى ىلع وجوبها.
َ
فيه فضيلة صالة الفجر؛ الختصاص اجتماع املالئكة بها.
إثبات وجود املالئكة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل1420 ،ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه_ 2006م.
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تقدموا فأتموا ِب ،ويلأتم بكم من بعدكم ،ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل

ََْ
ُّ
َ َ َّ
َّ
ويلأتم بكم َمن
احلديث :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى يف أصحابه تأخ ًرا فقال هلم« :تقد ُموا فأت ُّموا يب،
بعدكم ،ال يزال ٌ
يؤخرهم ُ
َّ
اهلل».
قوم يتأخرون حىت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضل ادلنو من اإلمام  ،كما يبني أن الصفوف املتأخرة تأتم بالصفوف القريبة من اإلمام  ،كما توعد

املتأخرين يف الصفوف اخللفية باتلأخر عن رمحته أو عظيم فضله ورفع املزنلة وعن العلم وحنو ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً ُْ
ً
وبع ًدا يف صفوف الصالة.
تأخرا  :أي :ختلفا،
•

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

استحباب ادلنو من اإلمام ،فأوائل الصفوف خري للرجال من أواخرها؛ حلديث" :خري صفوف الرجال أوهلا" ،وحلديث" :لو يعلم انلاس ما يف
الصف األول ،الستهموا عليه".
ََُْ
َّ
أن اإلمام هو القدوة يف الصالة يف مجيع أعماهلا وأقواهلا ،فال خيتلف عليه فيها.
يف الصالة االنضباط وانلظام اإلساليم؛ يلتعود املسلمون ىلع حسن اتلنظيم ،ومجال الرتتيب ،واالمتثال والطاعة باملعروف ،فهو من مجلة أرسار
صالة اجلماعة.
َّ
أن املامومني اذلين ال يرون اإلمام ،وال يسمعونه ،يقتدون بمن أمامهم من املأمومني املتقدمني.
قوهل" :ويلأتم بكم من بعدكم" حيتمل أن يراد به االقتداء يف الصالة ،فيليه العلماء ثم العقالء ،والصف اثلاين يقتدون بالصف األول.وحيتمل
محل العلم عنه يف غري الصالة ،فليتعلم منه -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة ،ويلتعلم منهم اتلابعون ،وهكذا.
ادلنو من اإلمام والقرب من الصف األول هل مجلة من الفوائد واملصالح ،ويه :أنه ينوب عن اإلمام إذا عرض هل اعرض ،ومنها :أنه يقتدي
ً
بصالة إمامه ويستفيد منه ،ال سيما إذا اكن اإلمام فقيها.
قال اإلمام انلووي :يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم بانتقاالت اإلمام؛ سواء صالها يف املسجد ،أو غريه باإلمجاع ،وحيصل العلم هل بذلك
بسماع اإلمام ،أو من خلفه ،أو جواز اعتماد واحد من هذه األمور ،واشرتط انلووي -رمحه اهلل -أال تطول املسافة يف غري مسجد ،وهو قول
مجهور العلماء.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة:اثلانية.1392 ،
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ثالث جدهن جد ،وهزهلن جد :انلاكح والطالق والرجعة

ٌّ َ ُ
ٌّ
ُّ ُ
احلديث :عن أيب هريرة أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ثالث ِجده َّن ِجد ،وه ْزل ُه َّن ِجد :انلاكح ،والطالق،
َّ ْ ُ
والرج َعة".

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
يدل احلديث ىلع أن من تلفظ هازال بلفظ نكاح أو طالق أو رجعة وقع منه ذلك ،فالقصد واجلد واملزح حكمهم واحد يف
ً
ًّ
ملويلته ،أو طلَّق زوجته ،أو َ
هذه األحاكم ،فمن عقد َّ
أرج َعها؛ نفذ ذلك من حني تلفظه بذلك ،سواء اكن جادا ،أو هازال ،أو
العبًا؛ حيث إنه ليس هلذه العقود خيار جملس وال خيار رشط.
وهذه األحاكم اثلالثة عظيمة املزنلة يف الرشيعة ،وهلذا ال جيوز اللعب بها وال املزح ،فمن تلفظ بيشء من أحاكمها لزمته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرجعة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكم ورشوط انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > أحاكم ومسائل الطالق
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ِجدهن  :اجلد ما يراد به ما وضع هل ،أو ما صلح هل اللفظ ،وهو ضد اهلزل.
َْ
اجلد.
• هزهلن  :اهلزل أن يراد باليشء غري ما وضع هل بغري مناسبة بينهما ،وهو ضد ِ
َّ ْ
َ
• الرجعة  :ارجتاع الرجل زوجته يف عدتها.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

احلديث يدل ىلع نفوذ األحاكم املذكورة ،ويه عقد انلاكح ،والطالق ،ورجعة الزوجة إىل عصمة انلاكح ولو باملزح.
ً
تنبيه اإلنسان بأن ال يمزح وال يهزل بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة ،بل يكون اإلنسان حذرا؛ ئلال
يقع فيما يورطه من األمور.
َّ
َّ
ر
احلديث خم رص ٌص؛ لعموم حديث" :إنما األعمال بانليات" ،فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة.
أنه ال جيوز اتلالعب يف ألفاظ هذه األحاكم لعظم هذه العقود وخطرها.
ً
حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم واحلرص.

املصادر واملراجع:

 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مَ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
يح
ِ
 تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427مفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ثالث سااعت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ينهانا أن نصِّل فيهن ،أو أن نقرب فيهن موتانا :حني
تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع ،وحني يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس ،وحني تضيف الشمس
للغروب حىت تغرب

احلديث :عن ُعقبة بن اعمر اجل ُ َهين -ريض اهلل عنه -قال :ثالث سااعت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَ َ
نهانا
ِ
َ َ
ُ َ ر
َ
َّ
َ
َ
َ َْ َ
َّ
َُْ
وحني يقوم قائم الظ ِهرية حىت تميل
ازغة حىت ترتفعِ ،
أن نصيل فيهن ،أو أن نقُب فيهن موتاناِ « :حني تطلع الشمس ب ِ
َّ
َ
ُ
الشمس ،وحني تَ َّ
ضيف الشمس للغروب حىت تغرب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
خيُب عقبة -ريض اهلل عنه -عن ثالث سااعت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَنىه الصحابة أن يصلوا فيهن ،أو أن
ْ
يق ُُبوا فيهن َ
الم ْوىت ،واملراد بالسااعت هنا :األوقات ،يعين ثالثة أوقات نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة

وادلفن فيها ،وهو وقت انليه املضيق واملغلظ:
َ َ
ُُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
بأشع ِتها ،ونورها حىت ترتفع يف األفق ،وقد جاء
ازغة حىت ترتفع ،يعين :تطلع يف األفق ن ِقية ِ
الوقت األولِ :حني تطلع الشمس ب ِ
ْ
ْ
َْ
يف رواية أخرى مقدار االرتفاع ،وأنه ِقيْد ُرمح ،ويف رواية( :فرتتفع قي َس ُرمح أو ُرحمني) كما يف أيب داود من حديث عمرو
بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنهُّ ،-
والرمح معروف عند العرب ،وهو السالح اذلي اكنوا يستخدمونه يف معاركهم.
َ
َ
ر
َّ
واثلاينِ :حني يقوم قائم الظ ِهرية ،أيِ :حني تتوسط الشمس كبد السماء ،وإذا بَلغت وسط السماء أبطأت َحركة الظل إىل أن
َّ
فيقال ذللك الوقوف ُ
انلاظر املتأمل أنها واقفة ويه سائرة ،إال أن َسريها ببطءُ ،
فيتخيل َّ
المشاهد" :قائم الظهرية" ،فهذا
تزول،
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ر
الشمس ،أي :عن َ
وسط َّ
السماء ،ويظهر الظل من جهة املرشق ،وهذا ما يسىم بِيفء
الوقت تمنع فيه صالة اتلطوع ،حىت تميل
َّ
الزوال.
َ َّ
وهذ الوقت قصري ،وقد قد َره بعض العلماء خبمس دقائق ،وبعضهم بعرش دقائق.
َْ
ُ
واثلالث :حني تَ َّ
للغروب حىت َت ْغرب ،أي :ترشع وتبدأ يف الغروب ويستمر َّ
انليه حىت تغرب.
ضيف الشمس
فهذه ثالثة أوقات يُنىه فيها عن أمرين:

األمر األول :صالة انلافلة ولو اكنت من ذوات األسباب؛ كتحية املسجد ،وركعيت الوضوء ،وصالة الكسوف؛ لعموم احلديث،
ُ
أما الفريضة فال حترم يف أوقات َّ
انليه مع أن احلديث اعم ،إال أن عمومه خص حبديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه( :-من نام

عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) .متفق عليه.
َ
األمر اثلاين :دفن األموات.
فال جيوز َدفن امليرت يف وقت انليه ،فلو ِيجء بميت إىل املقُبة يف أوقات َّ
انليه اثلالثة ،فيُنتظر به ،حىت خيرج وقت انليه ثم
يُ ْدفَن ،أما لو رشعوا يف َدفن امليت قبل طلوع الشمس وتأخر َّ
ادلفن لعارض ،ثم طلعت عليهم الشمس وهم يدفنون ،فإنهم
يستمرون وال يتوقفون ،أو أنهم رشعوا يف َّ
ادلفن قبل الزوال ،ثم إنهم تأخروا لعارض ،ثم صادف وقت انليه وهم يدفنون
ادلفن بعد صالة العرص ،ثم تأخروا يف َّ
امليرت ،فإن يستمرون وال يتوقفون ،أو رشعوا يف َّ
ادلفن لعارض فصادف وقت انليه وهم
َْ
يدفنون ،فإنهم يستمرون وال يتوقفون؛ ألنهم لم يقصدوا َّ
المنيه عنها ،كمن صىل نافلة ثم دخل وقت
ادلفن يف هذه األوقات
انليه وهو فيها فإنه يتمها ،والقاعدة عند العلماء -رمحهم اهلل :-يغتفر يف َّ
ادلوام ما ال يُغتفر يف االبتداء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :التشبه بالكفار  -أحاكم اجلنائز :الصالة ىلع امليت  -ادلفن.
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راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

حني  :وقت -طال أو قَرص ،-واملراد به هناُ :
وقت الزوال.
ِ
َن ْق ُُب  :نَ ْدفُن فيها ُ
الموىت.
َ
َ َ
َّ
ازغة  :بَ َزغت الشمسَ :طلعت.
ب
ِ َ
َّ
َّ
يقوم قائم الظ ِهرية  :هو قيام الشمس وقت الزوال.
َ
حىت تَزول َّ :
َّ
حىت تميل عن وسط السماء حنو املغرب.
ُ
َ
ت َض َّيف الشمس للغروب  :ترشع وتبدأ يف الغروب.

.1

.2
.3
.4
.5

ظاهر احلديثَّ :
انليه عن الصالة يف األوقات اثلالثة املنيه عنها ،باستثناء الفرائض؛ حلديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه( :-من نام عن صالة أو
ر
َ
َ َ
َ
نسيها فليُ َصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك) متفق عليه.
ْ
انليه عن َدفن األموات يف هذه األوقات اثلالثة ،إال أنه يُستثىن من ذلك ما إذا وجدت َضورة يف تعجيل َدف ِنه يف وقت َّ
َّ
انليه ،كما لو اكن يف
َ
تأخري دفنه َضر ىلع ُ
المشيرعني ،كحرب مثال أو مطر ال يمكن اتقاؤه ،وكذلك عند اشتداد ر
احلر وما أشبه ذلك ،فال بأس من دفنه يف وقت
ِ
ُ
انليه؛ ألن َّ
الرضورات تبيح املحظورات ،وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال َضر وال َضار) .رواه أبو داود وغريه.
جواز دفن امليت يف أي ساعة من يلل أو نهار؛ ألن انليه جاء يف ثالثة أوقات ،فدل ىلع أن ما عداها من األوقات جيوز َّ
ادلفن فيها.
انليه ُ
انليه عن ُمشابهة املرشكني يف ِعباداتهم ،وهذا يُؤخذ من ِعلَّة َّ
َّ
الم َرصح بها يف حديث عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه.-
َّ
أن واجب املسلمني االمتثال ألوامر الرشع وإن لم تظهر هلم احلِكمة من َّ
اتللكيف ،فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني احلِكمة من انليه عن
َّ
َّ
الصالة يف أوقات انليه ،كما يف حديث عمرو بن َعبَسة -ريض اهلل عنه -ولم نقف ىلع ديلل يف بيان احلِكمة من انليه عن ادلفن يف أوقات
َّ
انليه ،فالواجب ىلع املسلمني يف مثل هذه األحوال أن يقولواَ :سمعنا وأطعنا.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ُ ٌ
َْ
َ ِّ
ْ
َ َّ
َ َّ َ َّ
َ
ثالثة هلم أج َران :رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ،وآمن بمحمد ،والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل ،وحق
ََْ
َْ ََ
َ َّ َ َ
َ َ
َّ َ
َ
َ ُ
َ
ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن تأديبهاَ ،وعلمها فأحسن تعليمها ،ثم أعتقها فزتوجها؛ فله أجران
م َوايله،

ً
ْ
رج ٌل من أهل الكتاب آمن بنَبيرهَ ،
أج َرانُ :
وآمن
احلديث :عن أيب موىس األشعري-ريض اهلل عنه -مرفواع« :ثالثة هلم
ِ ِ
َّ
َ
َّ
وح َّق َم َوايله ،ورجل اكنت هل َ
والعبْد اململوك إذا أَ َّدى َح َّق اهللَ ،
بمحمدَ ،
أمة فأدبَها فأحسن تأ ِديبَهاَ ،و َعل َم َها فأحسن
ِ
ْ َ
َت ْعل َ
يم َها ،ثم أعتَقها فزتوجها؛ فله أجران».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌُ
رجل من أهل الكتاب ،أي من ايلهود
ثالثة أصناف من البرش يُضاعف هلم األجر مرتني يوم القيامة ،ثم ذكرهم بقوهل:
َ
وانلصارى ،آمن بِن ِبيره اذلي أرسل إيله سابقا ،وهو موىس أو عيىس عليهما الصالة والسالم ،وذلك قبل بعثة انليب صىل اهلل
عليه وسلم وقبل بلوغ دعوته .فلما بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وبلغته دعوته آمن به ،فهذا هل أجران ،أجر ىلع إيمانه
ً
أوال ،وأجر ىلع إيمانه بمحمد -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-
والعبْد اململوك إذا قام بعبادة اهلل تعاىل وأدى
برسوهل اذلي أرسله إيله
ما يكلفه به سيده ىلع أحسن وجه فله أجران ،ورجل اكنت عنده جارية مملوكة َّ
فرباها تربية صاحلة ،وعلمها أمور دينها من

حالل وحرام ،ثم حررها من العبودية ،ثم تزوجها ،فله أجران:

األجر األول :ىلع تعليمها وعتقها.
َّ
واألجر اثلاين :ىلع إحسانه إيلها بعد أن أعتقها لم يضيعها ،بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق ر
والرق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -ثواب إيمان أهل الكتاب بدين اإلسالم.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َموايله  :مجع موىل ،وهو املالك للعبد
• أ َمة  :امرأة مملوكة
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل العبد اململوك الصالح انلاصح ،ومضاعفة أجره عند اهلل تلحمله ملا يدخل عليه من املشقة يف قيامه بعبادة ربه ،واشتغاهل خبدمة سيده.
مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصُب ىلع ما امتحنوا به ،وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل.
حث املسلمني ىلع العناية بمن يف أيديهم من املمايلك ،وإحسان تربيتهم ،وتعليمهم ما ينفعهم.
حث أهل الكتاب لَلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم ،وفضل اإليمان برسالة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -فيكون أجرهم
ً
مضاعفا.
من تزوج أمته بعد ِعتقها؛ فله أجران.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ثالثة هلم أجران

ً
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ثالثة هلم أجران :رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ،وآمن
بمحمد ،والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل ،وحق موايله ،ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن تأديبها ،وعلمها فأحسن

تعليمها ،ثم أعتقها فزتوجها؛ فله أجران».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان فضل من آمن من أهل الكتاب باإلسالم ملزية اتباع دينهم واتباع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وفيه
َّ
أدب مملوكته وأحسن تربيتها ،ثم أعتقها فزتوجها ،فله ٌ
أجر؛ ألنه
فضل العبد اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله ،وفيه فضل من
ً
َ َّ
أحسن إيلها وأعتقها ،وهل أيضا أجر آخر عندما تزوجها وكفها وأحصن فرجها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق ر
والرق
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى.
• َموايله  :مجع موىل وهو اسم يقع ىلع مجاعة كثرية منها املالك والسيد.
• أ َمة  :امرأة مملوكة.
َّ
• فأدبها  :رباها ىلع األخالق اإلسالمية.
• علمها  :أي :ما حتتاج إيله يف حياتها وأخراها.
• فزتوجها  :بالرشوط املرشوعة ومنها إعطاء املهر ،وجيوز أن جيعل عتقها صداقها ،واحلديث حيتمله.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

من تزوج أمته بعد عتقها فله أجران.
ينبيغ للرجل تعليم أمته وأهله.
فضل مؤمين أهل الكتاب اذلين آمنوا بما أنزل اهلل ىلع أنبيائهم فعرفوا أن حممدا ً رسول اهلل ٌّ
حق؛ فآمنوا به وبما أنزل اهلل إيله فآتاهم اهلل أجرهم
مرتني.
ُ
العبد اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله يؤىت أجره مرتني.
حث أهل الكتاب ىلع ادلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم وفضل اإليمان برسالة حممد –صىل اهلل عليه وسلم– فيكون أجرهم
ً
مضاعفا.
فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)5034( :

405

ثمن اللكب خبيث ،ومهر ابليغ خبيث ،وكسب احلجام خبيث
احلديث :عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ثمن اللكب خبيث ،ومهر
ابليغ خبيث ،وكسب احلجام خبيث».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املاكسب اخلبيثة وادلنيئة نلتجنبها ،إىل املاكسب الطيبة الرشيفة ،ومنها ثمن اللكب،
وأجرة الزانية ىلع زناها ،وكسب احلجام.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > أحاكم اتلداوي
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزنا :باب حتريم اتلكسب بابلغاء والزنا.
َ
راوي احلديث :رافع بن خديج األنصاري األويس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
ثمن اللكب  :ما يدفع يف مقابل احلصول ىلع اللكب ،سواء املعلم وغريه.
مهر ابليغ  :ما تعطاه املرأة ىلع الزنا.
كسب احلجام  :صاحب املحجم  ،ويه :اآللة اليت جيتمع فيها دم احلجامة عند املص.
خبيث  :اخلبيث هو الرديء من لك يشء ،وقد يرد اخلبيث بمعىن احلرام.

مقتض للتحريم إال بديلل خارج.
 .1حتريم ثمن اللكب لإلخبار عنه باخلبث ،وهو
ٍ
 .2حتريم مهر ابليغ ،لوصفه باخلبث.
 .3خبث كسب احلجام ،ولكن دل ادليلل هنا ىلع عدم اتلحريم ،وهو حديث" :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطى احلجام أجره" ،ولو اكن
حراما لم يعطه.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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جاء أعراِب فبال يف طائفة املسجد

ُّ َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ
ُّ
انليب
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-قال« :جاء
ِ
أعرايب ،فبال يف طائِفة المسجدُ ،فزجره انلاس ،فنهاهم ِ
َ َّ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
وهل أَمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذنوب من ماء ،فأهر َ
يق عليه».
صىل اهلل عليه وسلم -فلما قىض بِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من اعدة األعراب ،اجلفاء واجلهل ،بلعدهم عن تعلم ما أنزل اهلل ىلع رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم.-

ً

فبينما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أصحابه يف املسجد انلبوي ،إذ جاء أعرايب وبال يف أحد جوانب املسجد ،ظنا منه

أنه اكلفالة ،فعظم فعله ىلع الصحابة -ريض اهلل عنهم -لعظم حرمة املساجد ،فنهروه أثناء بوهل ،ولكن صاحب اخللق
ً
الكريم ،اذلي بعث باتلبشري واتليسري نهاهم عن زجره ،ملا يعلمه من حال األعراب ،ئلال يُلوث بقعا كثرية من املسجد ،وئلال

يلوث بدنه أو ثوبه ،وئلال يصيبه الرضر بقطع بوهل عليه ،ويلكون أدىع لقبول انلصيحة واتلعليم حينما يعلمه انليب -صىل

اهلل عليه وسلم ،-وأمرهم أن يطهروا ماكن بوهل بصب دلو من ماء عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -املساجد  -العلم  -األدب  -األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• أعرايب  :األعراب هم :ساكن ابلادية وقد جاءت النسبة فيه إىل اجلمع دون الواحد.
• يف طائِفة املسجد  :يف ناحية املسجد.
• َ
فز َج َره انلاس  :نهروه.
َ ُ
• نهاهم  :طلب منهم أن يكفوا عنه.
َ
بذنُوب من ماء  :ادللو املمتلئ ً
ماء.
• َُ
َّ
ُ
هريق عليه  :صب ىلع بوهل.
• فأ ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

العناية باملساجد وتزنيهها عن القذر وابلول.
وجوب تطهري املساجد من انلجاسة فورا إذا حصلت فيها.
ابلول ىلع األرض يطهر بصب املاء عليه حبيث يغطى ابلول وال يبىق هل أثر ،وال يشرتط نقل الرتاب من املاكن بعد ذلك.
سماحة خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد أرشد األعرايب برفق ولني بعد ما بال.
ْ ُ
ُبعد نظره -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعرفته لطبائع انلاس.
عند تزاحم املفاسد ،يرتكب أخفها ،فقد تركه يكمل بوهل ،ألجل ما يرتتب من األَضار بقطعه عليه.
ابلعد عن انلاس واملدن ،يسبب اجلفاء واجلهل.
الرفق عند تعليم اجلاهل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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جاء رجل إَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :إن امرأِت ال تمنع يد المس قال« :غربها» قال :أخاف أن
تتبعها نفيس ،قال« :فاستمتع بها»

َّ
احلديث :عن ابن عباس ،قال :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :إن امرأِت ال تمنع يد َال ِم ٍس قال:
َ
َْ
ْ
«غ رربْ َها» قال :أخاف أن تتبعها نفيس ،قال« :فاستَمتَ ِع بها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمر زوجته ،فأخُبه بأنها ال ترد يد المس،
مستشريا
أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب جاء
ً
وهذا املعىن اختلف فيه كثريا ،واألقرب أنها اكنت غري متحاشية للرجال ،وأنها ال تمتنع ممن يمد يده يلتذلذ بلمسها ،أو أنها
ً
ً
ال تتحفظ من الرجال حديثا وسرتا حبيث يلمسون جسدها أو يصافحونها ،وال تتحرز من ذلك ،وليس معناه أنها ال تمتنع
ً
من الزنا؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -ال يقره ىلع نكاح زانية ،فكأنه -صىل اهلل عليه وسلم -أشار عليه أوال بفراقها
نصيحة هل ،وشفقة عليه يف تزنهه من معارشة من هذه حاهلا ،فأعلمه الرجل بشدة حمبته هلا وخوفه أن تشتاق نفسه هلا بسبب
ً
فراقها ،فرأى -صىل اهلل عليه وسلم -املصلحة هل يف هذا احلال إمساكها خوفا من مفسدة عظيمة ترتتب ىلع فراقها ،ودفع
أعظم الرضرين بأخفهما متعني ولعله يرىج هلا الصالح بعد ،واهلل -تعاىل -أعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > االختالط
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال تمنع يد المس  :األقرب أن املعىن أنها ليست من الالِت ينفرن ،ويستوحشن من الرجال األجانب ،ال أنها تأِت الفاحشة؛ فهذا بعيد ،وإنما
ً
ً
املعىن أنها ال تتحفظ من الرجال حديثا وسرتا حبيث يلمسون جسدها أو يصافحونها ،وال تتحرز من ذلك.
َ
• غ رربْ َها  :أبعدها بالطالق ،وقيل :املعىن سافر بها عن املاكن اذلي يه فيه حىت تأمن جانب خمالطتها للرجال.
• أخاف أن تتبعها نفيس  :أخىش أن تشتاق إيلها نفيس ،فال أصُب عنها.
• فاستمتع بها  :أي كن معها قدر ما تقِض حاجتك ،وما تقِض متعة انلفس منها ،ومن وطرها.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

أن الواجب ىلع املرأة هو اتلصون واتلحفظ وابلعد عن الرجال األجانب وعدم االختالط بهم وعدم االنبساط معهم؛ قال -تعاىل{ :-فال ختضعن
بالقول فيطمع اذلي يف قلبه مرض} [األحزاب.]32 :
َّ
أن الواجب ىلع الرجل املحافظة ىلع أهله من زوجة وبنت وأخت وقريبة ،وأن يبعدهن عن الرجال وعن مواطن الشبهة.
إذا حتقق الرجل من وقوع الفاحشة ،أو ترك الواجبات من الطااعت ،اكلصلوات اخلمس ،وصوم رمضان ،فيجب عليه فراقها ،وال حيل هل
إمساكه.
رصاحة الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف معرفة احلق.
ذكر اإلنسان بما يكره جيوز للمصلحة واالستفتاء ،وليس من الغيبة.
احلديث ديلل ىلع قاعدة عظيمة ويه دفع أعظم الرضرين بأخفهما.

408

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
السنن الصغرى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية.1986 - 1406 ،
صحيح أيب داود ،األم ،حممد نارص ادلين ،األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
َ َّ
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع،
الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته  /حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر
العظيم آبادي :دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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َُْ
جاء رجل وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيط ُب انلاس يوم اجلمعة ،فقال :صليت يا فالن؟ قال :ال ،قال :قم
فاركع ركعتني

احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال« :جاء رجل وانليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -خيْ ُط ُ
ب انلاس يوم
ِ
اجلمعة ،فقال :صليت يا فالن؟ قال :ال ،قال :قم فاركع ركعتني- ،ويف رواية :فصل ركعتني.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َْ ٌ
ك الْ َغ َط َف ِ ُّ
اين املسجد انلبوي وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب انلاس ،فجلس ليسمع اخلطبة ،ولم يصل حتية
دخل سلي
املسجد؛ إما جلهله حبكمها ،أو ظنه أن استماع اخلطبة أهم ،فما منع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تذكريه واشتغاهل باخلطبة

عن تعليمه ،بل خاطبه بقوهل :أصليت يا فالن يف طرف املسجد قبل أن أراك؟ قال :ال ،فقال :قم فاركع ركعتني ،ويف رواية
ملسلم أمره أن يتجوز فيهما أي :خيففهما ،قال ذلك بمشهد عظيم؛ يلُ َعلر َم الرجل يف وقت احلاجة ،ويلكون اتلعليم ًّ
اعما مشااع

بني احلاَضين.

ومن دخل املسجد واخلطيب خيطب املرشوع هل الصالة ،ويدل عليه هذا احلديث ،وحبديث" :إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة

واإلمام خيطب ،فلريكع ركعتني".

وذلا قال انلووي يف رشح مسلم عند قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب فلريكع ركعتني ويلتجوز
فيهما" قال :هذا نص ال يتطرق إيله تأويل ،وال أظن اعملا يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ َْ ٌ
ك الْ َغ َط َف ِ ُّ
اين ،واملراد جاء اىل املسجد فجلس.
جاء رجل  :هو سلي
َخيْ ُط ُ
ب انلاس  :يتلكم فيهم باملوعظة واتلوجيه.
صليت  :أي أصليت؟ ىلع وجه االستفهام.
فالن  :لكمة يكىن بها عن الرجل ،ويكىن عن املرأة بفالنة.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

َ
خطبيت اجلمعة ،وأن هذا من شعارها اذلي يلزم اإلتيان به.
مرشوعية
أهمية حتية املسجد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطع خطبته وأمر بهما ،ومع انشغال املصيل بهما عن سماع اخلطبة.
جواز الالكم حال اخلطبة للخطيب ،ومن خياطبه للحاجة واملصلحة.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يسكت عن خطأ يراه يف أي حال.
أن اجللوس اخلفيف ال يذهب وقتها وسنيتها؛ ألن الرجل جلس ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقوم ويصيل ،ولكن يكون فعلها
قبل اجللوس ً
أداء وبعده قضاء.
ُُّ
مرشوعية حتية املسجد وتأكدها ،وأنها ركعتان.
أن ال يزيد يف الصالة ىلع ركعتني؛ ألنه البد من اإلنصات للخطيب.
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ً

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة األوىل1435 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة اثلانية 1412 ،ـه1992 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 ،ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.

الرقم املوحد)5205( :
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جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :جا ِه ُدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم
وألسنتكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املؤمنني باجلهاد اذلي يكون حتت سلطة إمام ،وحتت راية مؤمنة واحدة ،ويكون إلعالء
لكمة اهلل ال ألغراض دنيوية ،ويكون باآلِت:

املال :وذلك بإنفاقه ىلع رشاء السالح ،وجتهزي الغزاة ،وحنو ذلك.

وأما انلفس :فبمبارشة القتال للقادر عليه ،واملؤهل هل ،وهو األصل يف اجلهاد ،كقوهل -تعاىل(: -وجاهدوا بأموالكم

وأنفسكم).

وأما اللسان :فبادلعوة إىل دين اهلل -تعاىل -ونرشه ،واذلود عن اإلسالم ،وجمادلة املالحدة ،والرد عليهم ،وبث َّ
ادلعوة بكل
وسيلة من وسائل اإلعالم ،إلقامة احلجة ىلع املعاندين ،وباألصوات عند اللقاء والزجر وحنوه من لك ما فيه نكاية للعدو

(وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صالح) ،وباخلطب اليت حتث ىلع اجلهاد ،وباألشعارفقد قال -صىل اهلل عليه

وسلم« -اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق انلبل» رواه مسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > حكم اجلهاد
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود وادلاريم والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• جاهدوا  :فعل أمر من اجلهاد ،وهو ً
رشاع قتال الكفار إلعالء لكمة اهلل ،ومحاية املسلمني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وجوب جهاد الكفار باملال ،وانلفس ،واللسان.
َّ
أن اجلهاد يكون باملال ،فإعطاء الزاكة يف َّ
ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -من مرصف "يف سبيل اهلل".
ًّ
ًّ
كفائيا.
عينيا وقد يكون واجبًا
األمر باجلهاد للوجوب ،وقد يكون واجبًا
قتال املرشكني مرشوع يف اإلسالم ألجل رشكهم ،وليس ألجل بالدهم وأمواهلم ،وإنما إلخالء األرض من الرشك ومنع َضرهم عن املسلمني.
ذكر املرشكني ىلع وجه اتلمثيل؛ وذللك يشمل اجلهاد الكفار واملنافقني.
اجلهاد يكون بانلفس واللسان واملال ىلع اتلخيري حبسب األنفع واملصلحة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
اثلانية.1986 – 1406 ،
السنن الصغرى للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية  ،حلب ،الطبعة:
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق ،الرياض ،الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اتلُبيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة.1985 ،
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار
املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.

الرقم املوحد)64597( :
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جعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثالثة أيام ويلايلهن للمسافر ،ويوما ويللة للمقيم

َّ
َْ َ
َ ُْ
ُ
أتيت اعئشة أسأهلا عن املسح ىلع اخلُفني ،فقالتَ :عليك بِابْ ِن ِأيب طالب ،ف َسله
احلديث :عن رشيح بن هانئ ،قال:
فإنَّه اكن ي ُ َساف ُر مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فسأنلاه فقالَ « :ج َع َل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثَ َالثَ َة أَيامٍَّ
ِ
ِ
ََ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ويل ِايلهن للمسافر ،ويوما ويللة للمقيم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

رشيح بن هانئ من مجلة أصحاب يلع -ريض اهلل عنه ،-وقد جاء إىل ٍّ
يلع -ريض اهلل عنه -مستفتيًا عن اتلوقيت يف املسح
ىلع اخلفني ،واكن هذا االستفسار بعدما أحاتله أمنا اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع ٍّ
يلع؛ لكونه اخلبري يف سنة املسح ،فقال( :سأنلاه

عن املسح) أي :عن مدته ،واملسح إصابة ايلد املبتلة بالعضو ،واخلف نعل من جَل يغطي الكعبني ،واجلورب لفافة الرجل من
ً
ً
أي يشء اكن من الشعر ،أو الصوف ،خثينا أو رقيقا إىل ما فوق الكعب يتخذ للُبد ،وحكمه حكم اخلف يف املسح.
فأجابهم يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه( :-ثالثة أيام ويلَايلهن للمسافر ،ويوما ويللة للمقيم) ففيه ديلل ملا ذهب إيله
مجهور العلماء من توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر ،ويوم ويللة للمقيم ،وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من

املقيم ملشقة السفر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الرشِع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السفر  -الرخصة.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اخلف  :هو ما يُلبس ىلع الرجل من جَل ،سيم بذلك؛ خلفته ،ويلحق به يف احلكم اجلوارب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

مده مسح املسافر :ثالثة أيام ويلايلهن ،وهو من ابتداء املسح بعد احلدث إىل مثل وقته من ايلوم الرابع.
مدة مسح املقيم :يوم ويللة ،ويكون -ىلع الراجح من قويل العلماء -من ابتداء املسح بعد احلدث ،إىل مثل وقته من ايلوم اثلاين.
ُُ ر
ومخ ُر النساء ،عند من يقول جبواز املسح عليها؛ ففيها خالف ،والراجح :جواز ذلك.
مثل اخلفني يف املدة :العمامة،
إثبات حكمة الرشع وتزنيل األمور منازهلا ،واعتبار األحوال؛ فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فرق -هنا -بني املسافر واملقيم ،فجعل للمسافر
مدة أطول من مدة املقيم ،مرااعة حبال املسافر ومشقته ،واحتياجه إىل زيادة املدة ،خبالف املقيم املستقر املرتاح ،واهلل حكيم عليم.
بيان يرس الرشيعة وسماحتها ،ومرااعتها ألحوال انلاس يف قوتهم وضعفهم وحاجتهم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
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ُ َ ِّ ْ
َ ْ
مجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء بـجمع ،للك واحدة منهما إقامة ،ولم يسبح بينهما،
ْ
وال ىلع إثر واحدة منهما

َ ْ
ََ
ُّ
ـجمع،
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :مجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء بِ
ُر
ْ
ْ
ِللك واحدة منهما إقامة ،ولم ي ُ َسبر ْح بينهما ،وال ىلع إث ِر واحد ٍة ِمن ُه َما».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
من يوم َع َرفة انرصف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منها إىل "مزدلفة" ،فصىل بها املغرب والعشاء ،مجع
ملا غربت الشمس ٍ
ً
ً
ُ َ ر
تأخري ،بإقامة للك صالة ،ولم يصل نافلة بينهما؛ حتقيقا ملعىن اجلمع ،وال بعدهما؛ يلأخذ حظه من الراحة ،استعدادا ملا بعدها
من مناسك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• مجع بني املغرب والعشاء  :ضم إحداهما إىل األخرى ،فصالهما يف وقت واحد.
ً
َ
ُ َ
"م ْزد ِلفة" سميت مجعا؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر.
• مجْع  :يه
• لم ي ُ َسبر ْح بينهما  :يراد بالتسبيح -هنا -صالة انلافلة ،كما جاء يف بعض األحاديث تسمية صالة الضَّح ُ
بـ"سبْحة الضَّح"؛ الشتمال الصالة ىلع
التسبيح من تسمية اللك باسم ابلعض.
• إقامة  :إقامة الصالة ،ويه إعالم بالقيام إىل الصالة ،بألفاظ معلومة مأثورة ىلع صفة خمصوصة.
• إثر  :عقب أو بعد.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مرشوعية مجع اتلأخري بني املغرب والعشاء يف "مزدلفة" يف يللتها.
أن يقام للك صالة من املغرب والعشاء ،إقامة واحدة.
لم يذكر يف هذا احلديث ،األذان هلما ،وقد صح من حديث جابر -ريض اهلل عنه -أنه -صىل اهلل عليه وسلم" -مجع بينهما بأذان وإقامتني" ومن
حفظ حجة ىلع من لم حيفظ.
أنه ال يرشع اتلنفل بني املجموعتني وال بعدهما ،فهو من باب اتليسري واتلخفيف ،واالستعداد للمناسك بنشاط؛ ألن هذه املناسك ،ليس هلا
وقت ترشع فيه إال هذا ،فينبيغ اتلفرغ هلا ،واالعتناء بها قبل فواتها.
ً
يرس الرشيعة وسهوتلها ،رمحة من الشارع ،اذلي علم قدرة انلاس وطاقتهم وما يالئمها.
احلكمة يف هذا -واهلل أعلم -اتلخفيف واتليسري ىلع احلاج؛ فهم يف مشقة من اتلنقل ،والقيام بمناسكهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من 1427 -1404ه) ،األجزاء ( )23 -1الطبعة اثلانية ،دار السالسل،
الكويت ،األجزاء ( )38 -24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مرص ،األجزاء ( )45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.
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مجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء ِبمع :صىل املغرب ثالثا ،والعشاء ركعتني،
بإقامة واحدة

احلديث :عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-قال« :مجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء جبمع:
ً
صىل املغرب ثالثا ،والعشاء ركعتني ،بإقامة واحدة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة مجع وهو باملزدلفة بعد جميئه من عرفة من مجعه بني صالِت املغرب
والعشاء ،وقرصه صالة العشاء ركعتني ،بأذان واحد هلما وإقامة للك صالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب احلج.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• جبمع  :يف مزدلفة ويف يللة مزدلفة.
فوائد احلديث:

 .1مرشوعية مجع اتلأخري بمزدلفة واليت تسىم مجعا؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن وقت الغروب بعرفة فلم جيمع بينهما باملزدلفة إال وقد
أخر املغرب وهذا اجلمع ال خالف فيه.
 .2أن اذلي جيمع بني الصالتني فإنه يقترص ىلع أذان واحد هلما ويقيم للك صالة.
 .3أن أول عمل يبدأ به احلاج إذا وصل إىل مزدلفة أن يبدأ بالصالة قبل أن حيط رحله ،ثم إذا صىل وضع رحله.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط 1427 ،1ه-
2006م.
إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم ،املؤلف :تيق ادلين أبو الفتح حممد بن يلع القشريي ،املعروف بابن دقيق العيد ،املحقق :مصطىف شيخ مصطىف
و مدثر سندس ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1426ـه2005 -م.
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َّ ْ
َ ُّ َّ
الساحر َ ْ
رضبة بالسيف
حد

َ ْ ُ ُ َّ ْ
احلديث :عن جندب -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :ح ُّد َّ
بالسيف».
الساحر َضبه

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ ْ
َْ
ر ْ
ُ َ َّ َ
َّ
ح ُر من أَ ْخ َطر األمراض االجتماعية؛ ملا َينْ ُ
الـمؤكدة وانلتائج اخلبيثةِ :من القتل ،وأخ ِذ
ج ُم عنه ِمن املفاسد
لـما اكن الس
ِ
َْ
ً
ً
األموال بابلاطل ،واتلفريق بني َ
الـم ْرء َ
شافيا باستئصاهل مجلة واحدة ،بقتل الساحر حىت يستقيم
عالجا
وز ْوجه ،جعل اهلل هل
املجتمع بفضائله وطهارته واستقامته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود
راوي احلديث :جندب اخلري بن كعب بن عبد اهلل األزدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• حد الساحر  :عقوبة الساحر يف ادلنيا ً
رشاع.
َّ َُّ
ر ْ
ر ْ
والسحر املراد هنا :هو استخدام الشياطني ،واالستعانة بها؛ حلصول أمر ،بواسطة اتلقرب ذللك الشيطان بيشء
بالسحر،
• الساحر  :هو من يقوم
من أنواع العبادة.
َُْ
ُ
• َضبه  :قتله ،وروي «َضبة» باهلاء واتلاء.

فوائد احلديث:

 .1بيان حد الساحر :أنه يُقتل وال يُستتاب.
 .2وجود السحر بني املسلمني ىلع عهد عمر فكيف بمن بعده؟
 .3حتريم تعلم السحر وتعليمه.
َ
ِ .4عظم جريمة السحر ،وأنه من الكبائر.

املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد ،مكتبة السوادي ،جدة،اململكة العربية السعودية ،الطبعة اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2001 -م.القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة اثلانية1424 ،ه. سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعةاألوىل 1412 ،ـه1992 -م.
-اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،دار اتلوحيد ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
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َّ َ
ُ ِّ َ ُ
ُ ُ ُ َّ
ُ َّ َ ْ
اس َ
احلرير واذلهب ىلع ذكور أميت ،وأحل إلناثهم
حرم بل

َ
َ
َ َ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أ َخ َذ َحر ً
احلديث :عن ٍّ
يرا ،فجعله يف يمينه ،وذهبًا
يلع -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول ا ِ
ِ
َُّ
ُ ُ
َّ َ َ ْ
ٌ
ور أم ِيت».
فجعله يف شماهل ،ثم قالِ « :إن هذي ِن حرام َىلع ذك ِ
َ
َّ
َّ َ
ُر َ ُ
َ
ب ىلع
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-أن رسول ا ِ
ير واذله ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :حرم ِبلاس احل ِر ِ
ُ َّ َ
ُ ُ ُ َّ
إلناثِ ِه ْم».
ل
ح
وأ
،
يت
م
ِ
ِ
ذك ِ
ور أ ِ
درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حريرا فجعله يف يده ايلمىن ،وأخذ ذهبا فجعله يف يده اليرسى ،ثم قال :إن هذين –

احلرير واذلهب -حرام ىلع ذكور أميت؛ فلبس احلرير واذلهب حرام ىلع ذكور هذه األمة؛ إال فيما استثين لكباس احلرير حلكة

أو جرب ال يقوم فيها غريه مقامه ،وكأنف اذلهب؛ أما النساء فهما حالل هلن ،فلهن أن يلبسن منهما ما شنئ؛ إال إذا بلغ حد
(وال ت ُ ْرسفُوا إنَّ ُه ال ُحي ُّ
ب ال ْ ُم ْرسف َ
اإلرساف ،فإن اإلرساف ال حيل؛ لقول اهلل تعاىلَ :
ني).
ِ
ِِ
ِ ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
َّ
َ
أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث يلع ريض اهلل عنه :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
حديث أيب موىس ريض اهلل عنه :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

اذلهب واحلرير حالل لنساء األمة اإلسالمية ،حرام ىلع ذكورها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.
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ُْ ُ ُ
َ ْ ُ َََ َ
َ َ َ َََ َ
ُ ْ ُ
َ
محلت إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -والقمل يتناث ُر ىلع وجيه .فقال :ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما
َ
َ
ُ
َْ َ َََ
ََ ُ
ُ ْ
اجلهد بلغ بك ما أرى !-أجتد شاة؟ فقلت :ال .فقال :صم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة
أ َرى -أو ما كنت أ َرى
مساكني

ُ ْ
َ ْ
ْ
ُ
ج َر َة ،فسأتله عن الفدية ،فقال :نزلت ِ َّ
يف خاصة .ويه
ب بن ع
جلست إىل كع
احلديث :عن عبد اهلل بن َمع ِق ٍل قال« :
ِ
ََ َ
َ َ
الق ْم ُل يَتَنَاثَ ُر ىلع وجيه .فقال :ما ُكنْ ُ
لكم اعمةُ .محلْ ُ
ت أُ َرى َ
الو َج َع بَلغ بِك
ت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -و
ِ
َ
ُ
ََ
َْ َ
ُ
َ
ما أَ َ
جتد شاة؟ فقلت :ال .فقال :صم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكني -
أ
!
رى
أ
ما
بك
بلغ
د
ه
اجل
ى
ر
أ
كنت
ما
أو
ى
ر
ِ
للك مسكني نصف صاع.»-
ً
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ً
ْ َ َ َ َ َّ
ني ِست ِة  ،أو يه ِدي شاة  ،أو يصوم ثالثة أيام».
ويف رواية« :فأمره رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يط ِعم فرقا ب

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ َ
َ ْ
رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كعب بن ُعج َرة -ريض اهلل عنه -يف احلديبية وهو حمرم ،وإذا القمل يتناثر ىلع وجهه من
َ َّ
املرض ،ف َرق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حلاهل وقال :ما كنت أظن أن املشقة بلغت منك هذا املبلغ ،اذلي أراه .ثم سأهل :أجتد
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ
َ ً ْ َ
ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ ً ْ
أو ن ُس ٍك}
أسه ف ِفدية ِمن ِصيامٍ أو صدق ٍة
شاة فقال :ال ،فأنزل اهلل -تبارك وتعاىل{ :-فمن اكن ِمنكم م ِريضا أو به أذى ِمن ر ِ
اآلية.
َّ
صاع من بُرٍّ،
وعند ذلك خريه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني صيام ثالثة أيام ،أو إطعام ستة مساكني ،للك مسكني نصف ٍ

أو غريه ،ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه ،اذلي اضطر إيله يف إحرامه ،من أجل ما فيه من هوام ،ويف الرواية األخرى،
َّ
خريه بني اثلالثة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد
راوي احلديث :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ
َ ً ْ َ
ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ ً ْ
• نَ َزلت َّ
أو ن ُس ٍك}.
أسه ف ِفدية ِمن ِصيامٍ أو صدق ٍة
يف  :يعين اآلية ويه قوهل -تعاىل{ :-فمن اكن ِمنكم م ِريضا أو به أذى ِمن ر ِ
َ ُ
• الق ْمل ُ :حرشة معروفة تنترش يف ابلدن وتسبب حكة.
• ما َكنت أ َرى  :ما كنت أظن.
• ما أ َرى  :أي :أشاهد.
ْ
• اجلَهد  :املقصود به املشقة.
َ
ْ
َ
ََ ُ
ْ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ
ُ
َ ََ ُ
ني .ومقدار الصاع بالكيلو " :ثالثة كيلو غرامات
ني معت ِدتل ِ
• الفرق ِ :مكيال يسع ثالثة آصع نبوية .والصاع :أربعة أمداد .والمدِ :ملء كف ِ
تقريبا "
ََ
جت ُد شاة  :أحتصل ىلع شاة تلذبح وتوزع ىلع الفقراء مكة
•أ ِ
َ َ
• يَتنَاث ُر  :يتساقط.
• َ
الو َجع  :املرض واأللم.
َََ
• بلغ  :انتىه.

فوائد احلديث:

 .1حرص السلف ىلع فهم معاين القرآن وأسباب نزوهل.
 .2جواز حلق املحرم شعره للعذر.
 .3حتريم حلق املحرم رأسه من غري عذر ،ولو فدى.
 .4وجوب الفدية يف حلق املحرم رأسه ولو للعذر.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

فدية احللق ىلع اتلخيري بني ثالثة أشياء  :ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني.
أن فدية حلق الرأس  ،أن يُعطى للك مسكني نصف صاع ( كيلو ونصف تقريبا ) سواء من الُب أو من غريه.
ُْ َ
كون السنة ُم َف ررسةُ ،
ومبَيرنَة للقرآن .فإن "الصدقة " املذكورة يف اآلية جم َملة ،بيَّنها احلديث.
ً
ْ َ
َ ْ
ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ب بن ُعج َرة.
سبب نزول اآلية { فمن اكن ِمنكم م ِريضا…} الخ قضية كع ِ
فيه رأفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
فيه تفقد األمري والقائد أحوال رعيته.
يُرس الرشيعة اإلسالمية بإباحة فعل املحظور يف اإلحرام عند احلاجة وجُبه بالفدية دفعا للحرج.
أن اآلية إذا نزلت لسبب فالعُبة بعمومها ال خبصوص السبب.
ُ ْ ََ
َ ْ
ب بن عجرة ":والقمل يتناثر ىلع وجيه".
جواز اتلرصيح بما يستحيا منه يف مقام اتلعليم؛ لقول كع ِ
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب إال ما أطلعه اهلل عليه.
ْ
ث وبعده.
جيوز احللق قبل اتلكفري وبعده ،ككفارة ايلمني ،جتوز قبل احلِن ِ
من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثال وهو حمرم بالعمرة ،فإنه يذحبه يف مكة ،ويوزع حلمه ىلع الفقراء وال يأكل منه.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ََْ ُ ْ
اْل ْري يشء ،إال أنه اكن ُخيَالط انلاس واكن ُم ً
ورسا ،واكن يأمر
حوسب رجل ممن اكن قبلكم ،فلم يوجد هل من
َْ َ
ُ ْ
َ ُّ
َ ُ
ََ َ َ ُ
اوزوا عن المعَّس ،قال اهلل -عز وجلَ :-نن أحق بذلك منه؛ جتَاوزوا عنه
غلمانه أن يتج

َ َ َ َ ُ ُ َّ
وسلَّمُ « :-حوسب ُ
اهلل َعلَيْه َ
اَّلل َ -صىل ُ
رجل ممن اكن
احلديث :عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ِ
ِ
ً
َ
َُ
ُ َْ َ
ُْ
َْ
َ
ُ
َ
ََْ ُ ْ
ُ
ُ
َ
ورسا ،واكن يأمر ِغلمانه أن يتجاوزوا عن المع ِرس،
قبلكم ،فلم يوجد هل من اخلري يشء ،إال أنه اكن خيالط انلاس واكن م ِ
قال اهلل -عز وجل :-حنن َ
أح ُّق بذلك منه؛ َجتَ ُ
اوزوا عنه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

"حوسب ُ
ُ
رجل" أي حاسبه اهلل -تعاىل -ىلع أعماهل اليت قدمها.
ِ
َ
"ممن اكن َقبْلَ ُ
ك ْم" من األمم السابقة" ،فلم يُوجد هل من اخل َ ْري يشء" أي :من األعمال الصاحلة املقربة إىل اهلل -تعاىل.-
ً
َُ
خيالط انلاس واكن ُم ً
ورسا" أي يتعامل معهم بابليوع واملداينة واكن غنيا.
"إال أنه اكن
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
"واكن ُ
يأمر غل َمانه أن يت َ
المعرس" أي :يأمر غلمانه عند حتصيل ادليون اليت عند انلاس ،أن يتساحموا مع ُ
او ُزوا عن ُ
ج َ
المعرس
ِ
ِ
الفقري املديون اذلي ليس عنده القدرة ىلع القضاء بأن ينظروه إىل امليرسة ،أو َحيطوا عنه من َّ
ادلين.
"قال اهلل -عز وجل :-حنن أحق بذلك منه؛ َجتَ ُ
اوزوا عنه" أي :عفا اهلل عنه ،ماكفأة هل ىلع إحسانه بانلاس ،والرفق بهم ،واتليسري
عليهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حوسب  :أي بعد موته يف قُبه أو أنه إخبار عما سيكون يوم القيامة بصيغة املايض.
• خيالط انلاس  :يعاملهم بابليوع واملداينة.
مورسا ًّ :
ً
غنيا.
•
• غلمانه  :مجع غالم واملراد به اخلادم.
• املعرس  :اذلي عجز عن قضاء ما عليه من ادلين يف احلال.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ُ
ُ ْ
فيه أن التسامح مع َ
المع ِرس وتفريج ك ْربته من أفضل األعمال.
الم ِدين
احلث ىلع خمالطة انلاس واتلعامل معهم.
َ ْ ٌ
َ ُ
رشع نلا إذا لم خيالف رش ِعنا.
رشع من قبلنا
اجلزاء من جنس العمل.
احلث ىلع التسامح مع املدين إما باإلنظار أو العفو اليلك.
فضل تيسري مصالح انلاس.
جواز اتلعامل َّ
بادلين.
ُ َر
صحة تُبع الوكيل إذا اكن بإذن المولك.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.ـ
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل،
1432ه.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.
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َّ
حج ِب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع ،وأنا ابن سبع سنني

احلديث :عن َّ
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -قالُ « :ح َّج يب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع،
وأنا ابن سبع سنني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُُْ
صحايب صغريَّ ،
ٌّ
حج به أهله ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأدرك حجة الوداع،
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
ُ
ْ
َ ً
َ َ ُُ
ُ
َ
وأقرهم انليب -عليه الصالة والسالم -ىلع احلج بالصبيان ،وحتسب هل حجة تطوع ،لكن إذا بلغ يلزمه أن حيج مرة أخرى
َّ
َّ ُّ َ
الص ُّ
يط واتللبية وحنوها ،فإذا عجز عنها فعلها
املخ ِ
يب يف احلج مثل فعل الكبري من اإلحرام واتلجرد ِمن ِ
حجة اإلسالم ،ويفعل ِ
عنه َو ِ ُّيل ُه ،كأبيه وأمه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
َ ْ ُ ر َْ
ان ىلع العبادة.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تع ِويد الصبي ِ
راوي احلديثَّ :
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َّ َ
َ
َ َّ ُ
ْ َ
• حجة الوداع ُ :س رميَ ْ
ع َّ
انلاس ملا خ َطبَ ُهم يف عرفة.
ت َح َّجة ال َوداع؛ ِألنه -عليه الصالة والسالم -ود

فوائد احلديث:

َ ََ
 .1جواز ر
ويألف َها.
حج الصيب قبل ابللوغ؛ يلتعود ىلع الطاعة
 .2تَ ْدر ُ
يب األبناء ىلع أداء العبادات.
ِ ُ
ً
تطواع.
ِ .3كتَابة األجر للصيب والويل ىلع أداء احلج وإن اكن

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ٍّ
رحل رث ،وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو ال تساوي ،ثم قال« :امهلل
حج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ٍ
حجة ال رياء فيها ،وال سمعة»

ُ
ٍّ َ
ْ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قالَ :ح َّج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع َرح ٍل َرث ،وق ِطيفة تساوي
ْ
أربعة دراهم ،أو ال تُساوي ،ثم قال« :امهللَّ َح َّجة ال ر َ
ياء فيها ،وال ُسم َعة».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
حج ىلع ناقة عليها رسج قديم بايل وفرش يساوي أربعة دراهم ،أو أقل من هذا
اثلمن ،ثم قال :امهلل هذه َح َّجة ،ال أفعلها من أجل أن يراين انلاس أو يسمعوين ،إنما أفعلها خالصة لك ،من أجل أن ترىض

عين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق  -الزهد.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
ْ
• َرحل  :رسج يوضع ىلع ظهر اجلمل للحمل أو الركوب.
• َرث  :بايل وقديم.
َ
• ق ِطيفة  :نوع من الفرش.
• امهللَّ َح َّجة  :أي :يا رب اجعلها حجة ،أو هذه حجة.
• ِرياء  :لرياه انلاس.
• ُس ْمعة  :ليسمعه انلاس.
فوائد احلديث:

 .1تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من زهد يف ادلنيا وإعراض عن متاعها الزائل.
 .3اإلبانة لعظيم فضل احلج ورفيع رشفه.
 .4فيه ذم للرياء وتقبيح للسمعة.

املصادر واملراجع:

 سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكُبى – مرص ،الطبعة :األوىل. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لَلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،داراجليل  -بريوت ،بدون طبعة.
 -تهذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،املحقق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.
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حديث امليسء صالته من رواية رفاعة -ريض اهلل عنه-
احلديث :عن رفاعة بن رافع الزريق -ريض اهلل عنه ،-واكن من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :جاء رجل
ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جالس يف املسجد ،فصىل قريبا منه ،ثم انْ َ َ
رصف إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َّ
َّ
َ َ
ََ ْ
 ،ف َسل َم عليه فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أ ِعد َصالتك ،فإنك لم تصل ،قال :فرجع فصىل كنحو ِم َّما َصىل،
ُ ر
َ ْ
رْ
ثم انرصف إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل " :أ ِعد صالتك ،فإنك لم ت َصل " .فقال :يا رسول اهللَ ،علم ِين
َ َ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ
ْ
َ ْ
َ ْ َ
ك رُبُ ،ث َّم اقْ َرأ ر
احتَيك ىلع
بأم القرآن ،ثم اقرأ بما ِشئت ،فإذا َركعت ،فاجعل ر
كيف أصنع ،قال" :إذا استَقبَلت القبلة ف
ََ َ
ْ ُ َ َْ ََ ر ْ ُ
َ ُ َْ َ
ُ ََْ
َ
اصلها ،وإذا َس َجدت
ركبتيك ،وامدد ظهرك ومكن ل ِْ ُركو ِعك ،فإذا رفعت رأسك فأ ِقم صلبك حىت ترجع العظام إىل مف ِ
َ
َ ْ
ََ ر
َْ
ْ َ
ك ْن ل ُس ُ
جو ِدك ،فإذا َرفعت َرأ َسك ،فاج ِلس ىلع ف ِخ ِذك اليرسى ،ثم اصنع ذلك يف لك ركعة وسجدة.
فم
ِ
َ
ُْ َ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
ُ
ويف رواية« :إنها ال ت ِتم صالة أح ِدكم حىت يس ِبغ الوضوء كما أمره اهلل عز وجل ،فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني،
َ
َ
ُ َ
كرَ
ُب
ويمسح برأسه ورجليه إىل الكعبني ،ثم يكُب اهلل عز وجل وحيمده ،ثم يقرأ من القرآن ما أ ِذن هل فيه وتيَ َّرس ،ثم ي
َ
َ ْ ُ ََُ ر َ ْ
ج َهه -وربما قالَ :جبْ َهتَه من األرض -حىت َت ْط َم َّ
نئ َم َفاصلُه َوت َ ْس َ ْ
رت ِ َ
يخ ،ثم يكُب فيَ ْستَ ِوي قاعدا ىلع
فيسجد فيمكن و
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َمق َع َده ويقيم ُصلبَ ُه ،فوصف الصالة هكذا أربع ركعات تف َرغ ،ال ت ِت ُّم صالة أحدكم حىت يفعل ذلك.
ويف رواية« :فتوضأ كما أمرك اهلل جل وعز ،ثم ت َ َش َّه ْد ،فأقم ثم كُب ،فإن اكن معك قرآن فاقرأ به ،وإال فامحد اهلل َو َك ر ْ
ُب ُه
َ رْ
َوهلل ُه».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث معروف حبديث امليسء صالته ،وهو عمدة الرشاح يف بيان صفة الصالة بأراكنها وواجباتها ورشوطها ،حيث َّ
بني

واتلبيني ألعمال الصالة ،اليت جيب اإلتيان بها ويعتُب ما ترك يف هذا احلديث من
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اغية اتلعليم
ِ

فعلها غري واجب.
َ
وجممل هذا احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل املسجد ،فدخل رجل من الصحابة ،اسمه (خالد بن رافع) ،فصىل
صالة غري تامة األفعال واألقوال.
َ َ ر
فلما فرغ من صالته ،جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسلم عليه فرد عليه السالم ثم قال هل :ارجع فصل ،فإنك لم

تصل.
َ َ ر
فرجع وعمل يف صالته اثلانية كما عمل يف صالته األوىل ،ثم جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل :ارجع فصل فإنك
لم تصل ثالث مرات.
َر
فأقسم الرجل بقوهل :واذلي بعثك باحلق ،ما أحسن غري ما فعلت فعلمين

فعندما اشتاق إىل العلم ،وتاقت نفسه إيله ،وتهيأ لقبوهل بعد طول الرتديد قال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما معناه:
ً
إذا قمت إىل الصالة فكُب تكبرية اإلحرام ،ثم اقرأ ما تيرس من القرآن ،بعد قراءة سورة الفاحتة ثم اركع حىت تطمنئ راكعا،
ً
ثم ارفع من الركوع حىت تعتدل قائما وتطمنئ يف اعتدالك ثم اسجد حىت تطمنئ ساجدا ،ثم ارفع من السجود واجلس حىت
ً
تطمنئ جالسا.
وافعل هذه األفعال واألقوال يف صالتك لكها ،ماعدا تكبرية اإلحرام ،فإنها يف الركعة األوىل دون غريها من الركعات.
وقد لفتت الروايات األخرى إىل بعض رشوط الصالة اكستقبال القبلة وطهارة الوضوء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة

425

َ ْ َ َ ُّ ُ
َّ ْ
السه ِو.
ور -
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االستئذان  -األيم ِ
ان وانلذ ِ
راوي احلديث :رفاعة بن رافع الزريق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
َ
أسبغ  :أسبغ :من قوهلم :أسبغت الوضوء :أي أتممته؛ بمعىن :أبلغته مواضعه ،ووفيت لك عضو حقه.
َّ
أم الكتاب  :يه الفاحتة ،سميت بذلك؛ جلمعها املعاين العظيمة اليت اشتمل عليها القرآن ،وألنها فاحتته يف اتلالوة والكتاب.
ما تيرس من القرآن  :ما سهل عليك معرفته من القرآن ،واملراد بذلك سورة الفاحتة.
ركعت  :الركوع :حين الظهر حىت تمس ايلدان الركبتني ،وكماهل حىت يستوي الرأس بالظهر.
َّ
أقم صلبك  :الصلب هو آخر فقار الظهر.
َّ
كُبه وهلله  :قال" :اهلل أكُب" و"ال هلإ إال اهلل".
فكُب  :يعين :قل" :اهلل أكُب".

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ٌ
ٌ
ٌ
عظيم جليل يسميه العلماء "حديث امليسء يف صالته" .
هذا حديث
ر
َّ
أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم ،وتقديم الفروض ىلع املستحبات.
َّ
أن االستفتاح ،واتلعوذ ،والبسملة ،ورفع ايلدين ،وجعلهما ىلع الصدر ،وهيئات الركوع ،والسجود ،واجللوس ،وغري ذلك -لكها مستحبة.
ً
َّ
َّ
أن من أىت بعبادة ىلع وجه غري صحيح جهال ،ومىض زمنها ،فإنه ال يطلب منه إاعدتها؛ وهذا ما دلت عليه قواعد اإلسالم.
ً َّ
ُ
َّ
ً
انليف يف قوهل" :فإنك لم تصل" نىف أن يكون عمله صالة ،والعمل ال يكون منفيا إال إذا انتىف يشء من واجباته.
َّ
أن صالة امليسء بالكيفية اليت صالها غري صحيحة ،وال جمزئة ،ولوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها ،ويلكن يف ذلك عُبة وعظة ملن ينقرون صالتهم،
َّ
وال يتمونها ،ويلعلموا أنها صالة غري جمزئة.
ً
َّ
َّ
جهال وال ً
سهوا ،بديلل أمر املصيل باإلاعدة ،ولم يكتف -صىل اهلل عليه وسلم -بتعليمه ،وألنها من باب املأمورات
أن هذه األراكن ال تسقط
اليت ال يعذر تاركها جبهل وال نسيان.
يستحب للمسؤول أن يزيد يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك ،كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم اليت حيتاجها.
ر
مرشوعية حسن اتلعليم ،وطريقة األمر باملعروف؛ بأن يكون بطريقة سهلة ميرسة ،حىت ال ينفره ،فريفض املتعلم إذا ُعلم بطريق العنف
والشدة والغلظة.
َّ
َّ
وجوب الرتتيب بني األراكن؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" ،كما أنه مقام تعليم جاهل باألحاكم.
َّ
وجوب استقبال القبلة للصالة ،وأن ذلك رشط.
َّ
وجوب الوضوء وإسباغه للصالة ،وأن ذلك رشط.
وجوب الطمأنينة يف الرفع من الركوع ،والرفع من السجود .
الطمأنينة :يه الركن اتلاسع من أراكن الصالة.
يفعل هذه األراكن يف لك ركعة من أراكن الصالة ،عدا تكبرية اإلحرام ،فيه يف الركعة األوىل دون غريها.
ً
يدل احلديث ىلع وجوب األعمال املذكورة يف هذا احلديث؛ حبيث ال تسقط ً
سهوا وال جهال ،ويه ( :أ) تكبرية اإلحرام :ويه ركن من أراكن
الصالة يف الركعة األوىل فقط(.ب) قراءة الفاحتة يف لك ركعة ،ثم الركوع ،واالعتدال منه ،ثم السجود ،واالعتدال منه ،والطمأنينة يف لك هذه
َّ
األفعال ،حىت يف الرفع(.ت) أما بقية األراكن -اكلتشهد ،والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتسليم -فقال ابلغوي :إنها معلومة
دلى السائل.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.
سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،ط ،1دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية1412 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
تيسري العالم ،للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .
سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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حديث جابر يف صفة حجة الوداع
احلديث :عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،قال :دخلنا ىلع جابر بن عبد اهلل ،فسأل عن القوم حىت انتىه إيل ،فقلت :أنا
حممد بن يلع بن حسني ،فأهوى بيده إىل رأيس فزنع زري األىلع ،ثم نزع زري األسفل ،ثم وضع كفه بني ثديي وأنا
يومئذ غالم شاب ،فقال :مرحبا بك ،يا ابن أيخَ ،س ْل عما شئْ َ
ت ،فسأتله ،وهو أعىم ،وحرض وقت الصالة ،فقام يف
ِ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ََ َ
ََ َ ُ
َ
ب ،فصىل بنا،
نساجة ملتحفا بها ،لكما وضعها ىلع منك ِب ِه رجع طرفاها إيله من صغرها ،ورداؤه إىل جنبه ،ىلع ال ِمشج ِ
فقلت :أخُبين عن حجة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :بيده فعقد تسعا ،فقال :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه
َّ َ
وسلم مكث تسع سنني لم حيج ،ثم أذن يف انلاس يف العارشة ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حاج ،فقدم املدينة برش
َ
كثري ،لكهم يلتمس أن يأت َّم برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ويعمل مثل عمله ،فخرجنا معه ،حىت أتينا ذا احلليفة،
فودلت أسماء بنت عميس حممد بن أيب بكر ،فأرسلت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :كيف أصنع؟ قال« :اغتسيل،
َْ
َ
الق ْص َو َ
اء ،حىت إذا استوت به ناقته
واستث ِف ِري بثوب وأحريم» فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف املسجد ،ثم ركب
ر
ىلع َ
ابليْ َداءِ ،نظرت إىل َمد برصي بني يديه ،من راكب وماش ،وعن يمينه مثل ذلك ،وعن يساره مثل ذلك ،ومن خلفه
مثل ذلك ،ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني أظهرنا ،وعليه يزنل القرآن ،وهو يعرف تأويله ،وما عمل به من يشء

عملنا به ،فأهل باتلوحيد « بليك امهلل ،بليك ،بليك ال رشيك لك بليك ،إن احلمد وانلعمة لك ،وامللك ال رشيك لك»

وأهل انلاس بهذا اذلي يهلون به ،فلم يرد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عليهم شيئا منه ،ولزم رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم تلبيته ،قال جابر ريض اهلل عنه :لسنا ننوي إال احلج ،لسنا نعرف العمرة ،حىت إذا أتينا ابليت معه ،استلم

الركن فرمل ثالثا ومىش أربعا ،ثم نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم ،فقرأ﴿ :واختذوا من مقام إبراهيم مصىل﴾ [ابلقرة:

 ]125فجعل املقام بينه وبني ابليت ،فاكن أيب يقول  -وال أعلمه ذكره إال عن انليب صىل اهلل عليه وسلم  :-اكن يقرأ يف
الركعتني قل هو اهلل أحد وقل يا أيها الاكفرون ،ثم رجع إىل الركن فاستلمه ،ثم خرج من ابلاب إىل الصفا ،فلما دنا من

الصفا قرأ﴿ :إن الصفا واملروة من شعائر اهلل﴾ [ابلقرة« ]158 :أبدأ بما بدأ اهلل به» فبدأ بالصفا ،فريق عليه ،حىت رأى

ابليت فاستقبل القبلة ،فوحد اهلل وكُبه ،وقال« :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء

قدير ،ال هلإ إال اهلل وحده ،أجنز وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده» ثم داع بني ذلك ،قال :مثل هذا ثالث مرات،

ثم نزل إىل املروة ،حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سَع ،حىت إذا صعدتا مىش ،حىت أىت املروة ،ففعل ىلع املروة
َ
كما فعل ىلع الصفا ،حىت إذا اكن آخر طوافه ىلع املروة ،فقال« :لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت لم أ ُس ِق اهلدي،
وجعلتها عمرة ،فمن اكن منكم ليس معه هدي فليحل ،ويلجعلها عمرة» ،فقام رساقة بن مالك بن جعشم ،فقال :يا
رسول اهلل ،ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أصابعه واحدة يف األخرى ،وقال« :دخلت العمرة

يف احلج» مرتني «ال بل ألبد أبد» وقدم يلع من ايلمن ببدن انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فوجد فاطمة ريض اهلل عنها ممن
حل ،ولبست ثيابا صبيغا ،واكتحلت ،فأنكر ذلك عليها ،فقالت :إن أيب أمرين بهذا ،قال :فاكن يلع يقول ،بالعراق:
َُ ً
فذهبت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حم ررشا ىلع فاطمة لذلي صنعت ،مستفتيا لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فيما ذكرت عنه ،فأخُبته أين أنكرت ذلك عليها ،فقال« :صدقت صدقت ،ماذا قلت حني فرضت احلج؟» قال قلت:
امهلل ،إين أهل بما أهل به رسولك ،قال« :فإن ميع اهلدي فال حتل» قال :فاكن مجاعة اهلدي اذلي قدم به يلع من ايلمن
واذلي أىت به انليب صىل اهلل عليه وسلم مائة ،قال :فحل انلاس لكهم وقرصوا ،إال انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن اكن

معه هدي ،فلما اكن يوم الرتوية توجهوا إىل مىن ،فأهلوا باحلج ،وركب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فصىل بها الظهر
َ
والعرص واملغرب والعشاء والفجر ،ثم مكث قليال حىت طلعت الشمس ،وأمر ب ُق َّب ٍة من َش َعر تُ ْ َ
رض ُب هل ب ِن َم ِرة ،فسار
ِ
ٍ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام ،كما اكنت قريش تصنع يف اجلاهلية،
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فأجاز رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حىت أىت عرفة ،فوجد القبة قد َضبت هل بنمرة ،فزنل بها ،حىت إذا زاغت الشمس
أمر بالقصواء ،فرحلت هل ،فأىت بطن الوادي ،فخطب انلاس وقال« :إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ،كحرمة
يومكم هذا يف شهركم هذا ،يف بَلكم هذا ،أال لك يشء من أمر اجلاهلية حتت قديم موضوع ،ودماء اجلاهلية

موضوعة ،وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث ،اكن مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل ،وربا اجلاهلية

موضوع ،وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب ،فإنه موضوع لكه ،فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم أخذتموهن
ُ َ ُ
بأمان اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم عليهن أن ال ُ
يوطنئ ف ُرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك
فاَضبوهن َضبا غري ُم َ ر
ُب ٍح ،وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف ،وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن

َ
وأديت ونصحت َ،فقال:
اعتصمتم به ،كتاب اهلل ،وأنتم تسألون عين ،فما أنتم قائلون؟» قالوا :نشهد أنك قد بلغت
َْ ُ
وينكتُها إىل انلاس «امهلل ،اشهد ،امهلل ،اشهد» ثالث مرات ،ثم أذن ،ثم أقام فصىل
بإصبعه السبابة ،يرفعها إىل السماء
الظهر ،ثم أقام فصىل العرص ،ولم يصل بينهما شيئا ،ثم ركب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حىت أىت املوقف ،فجعل

بطن ناقته القصواء إىل الصخرات ،وجعل حبل املشاة بني يديه ،واستقبل القبلة ،فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس،
َْ َ
ُّ ْ
ُ
َ
وأردف أسامة خلفه ،ودفع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقد ش َن َق للقصواء
الصف َرة قليال ،حىت اغب القرص،
وذهبت
ْ
الز َم َ
ر
ام حىت إن رأسها يلصيب َم ْو ِر َك َرح ِل ِه ،ويقول بيده ايلمىن «أيها انلاس ،السكينة السكينة» .لكما أىت حبال من
احلبال أرىخ هلا قليال ،حىت تصعد ،حىت أىت املزدلفة ،فصىل بها املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ،ولم يسبح بينهما
شيئا ،ثم اضطجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حىت طلع الفجر ،وصىل الفجر ،حني تبني هل الصبح ،بأذان وإقامة ،ثم
ركب القصواء ،حىت أىت املشعر احلرام ،فاستقبل القبلة ،فداعه وكُبه وهلله ووحده ،فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا،

فدفع قبل أن تطلع الشمس ،وأردف الفضل بن عباس ،واكن رجال حسن الشعر أبيض وسيما ،فلما دفع رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم م رت به ظعن جيرين ،فطفق الفضل ينظر إيلهن ،فوضع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يده ىلع وجه
الفضل ،فحول الفضل وجهه إىل الشق اآلخر ينظر ،فحول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يده من الشق اآلخر ىلع وجه

الفضل ،يرصف وجهه من الشق اآلخر ينظر ،حىت أىت بطن حمرس ،فحرك قليال ،ثم سلك الطريق الوسطى اليت خترج
ىلع اجلمرة الكُبى ،حىت أىت اجلمرة اليت عند الشجرة ،فرماها بسبع حصيات ،يكُب مع لك حصاة منها ،مثل حىص

اخلذف ،رىم من بطن الوادي ،ثم انرصف إىل املنحر ،فنحر ثالثا وستني بيده ،ثم أعطى عليا ،فنحر ما غُب ،وأرشكه يف

هديه ،ثم أمر من لك بدنة ببضعة ،فجعلت يف قدر ،فطبخت ،فأكال من حلمها ورشبا من مرقها ،ثم ركب رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم فأفاض إىل ابليت ،فصىل بمكة الظهر ،فأىت بين عبد املطلب ،يسقون ىلع زمزم ،فقال« :انزعوا ،بين
لزن ْع ْ
عبد املطلب ،فلوال أن يغلبكم انلاس ىلع سقايتكم َ َ
ت ُمعكم» فناولوه دلوا فرشب منه.

درجة احلديث :صحيح .

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية حج انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأن حجته اكنت يف السنة العارشة للهجرة ،وأنه اكن قارنا

احلج والعمرة وساق معه اهلدي ،ولم حيرم بمثل ما أحرم به إال قلة من الصحابة ممن ساقوا اهلدي ،منهم يلع بن أيب طالب -
ُ
ريض اهلل عنه ،-قال اإلمام انلووي يف رشحه ىلع مسلم" :حديث جابر حديث عظيم مشتمل ىلع مجل من الفوائد ،ونفائس

من مهمات القواعد ،وهو من أفراد مسلم ،لم يروه ابلخاري يف صحيحه ،ورواه أبو داود كرواية مسلم ،قال القايض :وقد
َّ
ً
َّ
ونيفا ومخسني ً
ً
كبرياَّ ،
وصنف فيه ابن املنذر ً
نواع ،ولو
وخرج من الفقه مائة
جزءا
تكلم انلاس ىلع ما فيه من الفقه وأكرثوا،
تقىص لزيد ىلع هذا القدر قريب منه" اه

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
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ً

موضواعت احلديث الفرعية األخرى :نرش العلم  -حمبة آل ابليت  -االقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم  -اتلوحيد يف احلج وخمالفة املرشكني -
اتلعليم باإلشارة  -أسفار انليب صىل اهلل عليه وسلم وشمائله.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ً
شهيدا بغزوة مؤتة َّ
فزتوجها أبو بكر الصديق ،فودلت هل
• أسماء بنت ُعميس  :اخلثعمية اكنت حتت جعفر بن أيب طالب ،وأوالده منها ،فقتل
َّ
حمم ًدا يف امليقات ،وبعد وفاة أيب بكر تزوجها يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهم أمجعني.-
ً
• استثفري  :استثفار املرأة أن تشد ىلع وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة ،جتعلها يف حمل ادلم ،وتشدها من ورائها وقدامها ،يلمنع اخلارج ،ويف
معناها احلفائظ النسائية املوجودة اآلن.
َّ
ُ
َّ
• القصواء  :اسم نلاقة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويه اليت هاجر عليها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويه اليت س ِبقت ،فشق ذلك ىلع
الصحابة.
• ابليداء  :يه الفالة ،مجعها ِبيْد.
َّ
• أهل باتلوحيد  :رفع صوته باتللبية ،اليت تشتمل ىلع توحيد اهلل تعاىل بألوهيته ،وربوبيته ،وأسمائه وصفاته ،فلك أنواع اتلوحيد اثلالثة تشتمل
َّ
َ
ً
عليها اتللبية ،وفيه تعريض ملا اكن يفعله أهل اجلاهلية من قوهلم" :إال رشيكا هو لك تملكه ،وما ملك".
َ َّ ْ َ
ك  :أصله َّ
ألب باملاكن إذا لزمه ،فمعىن َّبليك :إجابة لك بعد إجابة ،وإقامة ىلع طاعتك دائمة ،واملراد باتلثنية اتلأكيد واتلكثري.
• بلي
واذلي يمسح منه احلجر األسود.
األسود،
احلجر
فيه
ي
اذل
املرشفة،
الكعبة
من
الرشيق
الركن
هو
:
الركن
•
ُ
َّ
َ
• فرمل  :الرمل هو اإلرساع يف امليش واهلرولة ،وذلك يف اثلالثة األشواط األول من طواف القدوم.
• مقام إبراهيم  :هو احل َ َ
جر اذلي اكن يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه ابليت هو وإسماعيل ،وهو اآلن يف حاشية املطاف ،جتاه باب الكعبة املرشفة.
• الصفا  :مجع صفاة ،وهو احلجر الضخم الصَل األملس ،وهكذا هذا املشعر ،وهو أصل جبل أيب قيس ،وهو من الشعائر املقدسة ،قال تعاىل:
َّ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
اَّلل} [ابلقرة[158 :
{ ِإن الصفا والمروة ِمن شعائِ ِر ِ
َّ َّ َ
الصفا
اليت يه أحد املشاعر املقدسة ،قال تعاىل{ :إِن
• املروة :
مجعها مرو َّ يه احلجارة ابليض الرقاق الُباقة يف الشمس ،وهكذا صفة املروة ِ
َ َْ ْ ََ ْ َ
َ
اَّلل} [ابلقرة.[158 :
والمروة ِمن شعائِ ِر ِ
• شعائر اهلل  :الشعائر مجع شعرية ويه أعالم اإلسالم ،والشعائر هنا يه أعالم احلج ،يلقوم احلاج بتعظيمها ،والطواف بهما.
• أجنز  :جنز الوعد ً
جنزا تعجل ،ويتعدى باهلمزة وباحلرف ،فيقال :أجنزته وجنزت به إذا عجلته ،وقد حتقق هذا الوعد بنرص اهلل نلبيه ،حني هزم
األحزاب وحده.
• وعده َّ :
أمل ،و"وعد" يستعمل يف اخلري والرش ،فيقال :وعده ً
خريا وباخلريً ،
ورشا وبالرش ،و املراد هنا األول.
• نرص عبده  :أاعنه وقواه ،واملعىن :نرص اهلل نبيه َّ
حمم ًدا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أعدائه ،حىت صارت هل الغلبة عليهم ،وفتح ابلالد.
َّ
• َ
هزم  :هزمه كرسه وفله ،فاالسم اهلزيمة ،واجلمع هزمات.
• َاألحزاب  :األحزاب :هم تلك القبائل اذلين حتزبوا ،وجتمعوا وحارصوا املدينة ،فهزمهم اهلل تعاىل وحده من غري قتال اآلدميني ،قال تعاىل:
َ َ َّ َّ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َْ َ َْ ْ ً ُ ُ ً َْ َ َ
اذلين كفروا بِغي ِظ ِهم لم ينالوا خريا وكىف اَّلل المؤ ِم ِنني ال ِقتال واكن
{فأرسلنا علي ِهم ِرحيا َوجنودا لم ت َر ْوها} [األحزاب ،]9 :وقال تعاىل{ :ورد اَّلل ِ
َّ ُ
اَّلل قَو ًّيا َعز ً
يزا ([ })25األحزاب].
ِ
ِ
• طن الوادي  :ما خيف منه ،واخنفض.
ْ
َََْ
• سَع  :املراد بالسيع هنا َ
ني األخرضين ،الذلين هما
م
ل
الع
بني
ما
هو
و
العد
ماكن
واآلن
الوادي،
بطن
يف
السيع
شعرية
وقت
الشديد،
العدو
ِ
عالمة ىلع ضفيت الوادي.
َّ
َّ
• يوم الرتوية  :هو ايلوم اثلامن من ذي احلجة ،سيم بذلك ،ألنهم اكنوا يرتوون فيه املاء يلوم عرفة ،ذلك أنه لم يكن فيه حينذاك ماء.
• فأجاز  :سار فيه ،وأجازه باأللف قطعه ومعناه هنا :جاوز املزدلفة ،ولم يقف بها بل توجه إىل عرفات.
ْ
َّ
• عرفة  :يه مشعر حالل ،فيه خارج حدود احلرم ألنها واقعة يف احلل ويه املاكن اذلي جيتمع فيه احلجاج يوم اتلاسع
َّ
انصبت قدماه  :احندر فهو مستعار من انصباب املاء يف بطن الوادي ،فاالنصباب االحندار.
•
ُ
• القبة  :بضم القاف وتشديد ابلاء املوحدة اتلحتية ثم تاء اتلأنيث ،يه اخليمة الصغرية.
ُ
َضبت هل َ :ضب القبة نصبها ،وإقامتها ىلع أوتاد مرضوبة يف األرض.
• ِ
َ
• ن ِم َرة  :اسم جبلني صغريين هما منتىه حد احلرم من اجلهة الرشقية ،فهما حماذيان ألنصاب احلرم ،فنمرة تكون ىلع يمني اخلارج من املأزمني
واألنصاب عن يساره ،ووادي عرنة يفصل بني نمرة وبني عرفات.
• بطن الوادي  :أي وادي عرنة اذلي فيه مقدمة مسجد نمرة ،ووادي عرنة ليس من موقف عرفات بل هو حدها الغريب .
• الصخرات  :يه صخرات ملتصقة باألرض تقع خلف جبل عرفات ،فيه عنه رشقًا ،فالواقف عندها يستقبل جبل الرمحة ،والقبلة ً
معا ،وهو
موقف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو موقف الوالة بعده حىت اآلن.
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• حبْل املشاة  :وهو الطريق اذلي يسلكه املشاة ،ويكون هذا احلبل أمام الواقف ىلع الصخرات وبني يديه.
• املشاة  :مجع ماش.
ٌ
• الصفرة  :لون دون احلمرة ،وهو شعاع الشمس بعد مغيبها.
ً
• حىت غربت الشمس حىت اغب القرص  :قال انلووي  :حيتمل أن يكون قوهل "حىت اغب القرص" بيانا لقوهل غربت الشمس وذهبت الصفرة،
َّ
فإن هذه تطلق ً
جمازا ىلع مغيب معظم القرص ،فأزال ذلك االحتمال ،بقوهل حىت اغب القرص.
• دفع  :يقال دفع السيل من اجلبل إذا انصب منه ،وادلفع هنا املراد به :اإلفاضة من عرفة إىل مزدلفة.
ضم َّ
• َ
شنق َّ :
وضيق.
• ر
الز َمام  :هو اخليط اذلي يشد إىل احللقة اليت يف أنف ابلعري ،يلقاد به ،ويمنع به.
ْ
مورك  :املوضع من الرحل ،جيعل عليه الراكب رجله ،وتسميها العامة "مريكة".
• ِ
ُ
ْ
• رحله  :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب ،ويسىم الكور.
• السكينة السكينة  :مرتني ،أي الزموا السكينة ،والسكينة اثلانية توكيد هلا ،والسكنية يف السري من السكون ،أي كونوا مطمئنني خاشعني.
ً
• َحبْال  :وهو اتلل اللطيف من الرمل الضخم.
• حىت تصعد  :يقال :صعدت اجلبال وأصعد إذا ارتفعت يف جبل أو غريه ،فاإلصعاد السري يف مستوى من األرض والصعود االرتفاع ىلع اجلبال
والسطوح والساللم وادلرج.
َ
ْ
ً
َّ
• املزدلفة  :مأخوذ من االزدالف ،وهو اتلقرب ،فاحلاج يتقرب بها من عرفة إِىل مىن ،وتسىم مجعا؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر.
ر
• لم يسبح بينهما  :أي لم يصل نافلة بني صالِت املغرب والعشاء.
َّ ُ
يسىم ق َزح  ،وقد أزيل وجعل ماكنه املسجد الكبري املوجود اآلن يف مزدلفة.
• املشعر احلرام  :هو جبل صغري يف املزدلفة،
ً ً
• أسفر ً
إسفارا بالغا ،والضمري يف أسفر يعود إىل الفجر املذكور.
جدا  :أي
َُ
• حم ررس  :هو وا ٍد يقع بني مزدلفة ومىن ،وليس من واحد منهما ،وإنما هو برزخ حاجز بينهما ،ورافده جبل ثبري األثُبة ،ومنتهاه ملتقاه بسيل
مزدلفة ،ثم َّ
يتجهان حىت جيتمعا بوادي عرنة املتجه ً
غربا إىل ابلحر األمحر يف جنوب جده.
• َّ
حرك  :أي حث دابته ،واستخرج جريها.
• الطريق الوسطى  :يه الطريق القاصدة إىل اجلمرات.
واجل َمار عند العرب احلجارة الصغار ،وبه سميت مجار مىن
• اجلمرة  :مجعها ِمجارِ ،
• حىص احلذف  :قدر احلصاة مثل حبة ابلاقالء ،أو الفول.واخلذف :هو الريم باحلىص باألصابع ،وذلك بأن جيعل احلصاة بني سبابتيه ويريم بها،
قال ابن األثري :ويستعمل يف الريم والرضب.
َ
• حنر  :انلحر هو الطعن بالسكني ،أو احلربة يف الوهدة ،اليت بني أصل العنق والصدر ،وانلحر لإلبل خاصة.
ً
تشبيها هلا بفيض املاء الكثري ،واملعىن هنا :دفع من مىن إىل الكعبة
• فأفاض إىل ابليت  :اإلفاضة يف األصل الصب ،فاملراد بهما ادلفع بكرثة،
املرشفة لطواف اإلفاضة.
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َّ
أن احلُليفة يه ميقات أهل املدينة ،ومن أىت عليها من غري أهلها.
استحباب اغتسال احلائض وانلفساء لإلحرام ،فغريهما يكون أوىل بذلك.
استحباب استثفار احلائض وانلفساء يف حالة اإلحرام ،ويقوم مقامها احلفائظ املستعملة اآلن.
صحة إحرام احلائض وانلفساء ،فإذا طرأ احليض وانلفاس بعد اإلحرام ،فجواز املِض فيه من باب أوىل.
إذا اكن اإلحرام وقت فريضة أو بعد نافلة هلا سبب ،كسنة الوضوء ،استحب أن يكون اإلحرام بعد تلك الصالة ،وإن لم يكن يشء من ذلك،
َّ
فال يصيل ألجل اإلحرام صالة خاصة؛ ألنه ال ديلل عليه ،والعبادات توقيفية ،وهذا َاختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو أوىل.
َّ
َّ
َّ َّ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أهل باإلحرام باملسجد بعد انرصافه من الصالة ،ولعل
اإلهالل باتللبية حينما يستقل املحرم مركوبه ،وتقدم
َّ
َّ
ً
جابرا من اذلين لم يسمعوا إهالهل إال بعد استوائه ىلع ناقته فحدث بما سمع ورأى.
ً
تسمية اتللبية توحيدا الشتماهلا عليه ،ففيها أنواع اتلوحيد اثلالثة ،فتوحيد اإلهلية يف "بليك ال رشيك لك بليك" فهو االستقامة ىلع عبوديته
َّ
وحده ،وتوحيد الربوبية يف إثبات "أن انلعمة لك وامللك ال رشيك لك" وتوحيد األسماء والصفات يف إثبات "احلمد" املتضمن إثبات صفاته
تعاىل الاكملة.
اإلشارة إىل إهالهل -صىل اهلل عليه وسلم -باتلوحيد خمالفة تللبية املرشكني الرشكية.
َّ
أن َّ
حتية املسجد ابلدء بالطواف يف ابليت ،فأول يشء بدأ به -صىل اهلل عليه وسلم -الطواف.
فيه احلجر األسود.
رشط الطواف ابلدء من الركن اذلي ُ
استحباب الرمل يف األشواط اثلالث األول ،وامليش يف األربعة ابلاقية ،والرمل خاص يف طواف القدوم.
ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ًّ
استحباب صالة ركعيت الطواف خلف مقام إبراهيم ،وقد تال عليه الصالة والسالم قوهل تعاىلِ { :من مقامِ إِبرا ِهيم مصىل} [ابلقرة[125 :فيكون
ً
تفسريا للصالة املذكورة يف اآلية ،وتعيني مقام إبراهيم يف هذا احلجر املعروف.
فعله
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استحباب استالم احلجر بعد صالة ركعيت الطواف وقبل السيع ،وليس بواجب بإمجاع العلماء.
لك طواف بعده سيع ،يسن أن يعود ُ
المحرم ِإىل احلجر فليستلمه قبل السيع إن أمكن ،خبالف ما إذا لم يكن بعده سيع ،فال يستلم بعد
الركعتني.
َّ
أن َّ
السيع يكون بعد طواف النسك وال يتقدمه ،وإن سَع قبل أن يطوف لم جيزئه السيع.
استحباب املواالة بني الطواف والسيع.
َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َّ
َ
اَّلل}
ابلداءة بالسيع من الصفا ،فلو بدأ باملروة لم يعتد بالشوط األول ،وابلدء بالصفا هو تفسري لقوهل تعاىل{ :إِن الصفا والمروة ِمن شعائِ ِر ِ
َّ
[ابلقرة ،]158 :فقد بدأ بما قدم اهلل ذكره.
استحباب ريق الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه ،وهو سنة ،فيوحد اهلل ،ويكُبه ،وحيمده بما ورد ،ولو ترك صعوده فال يشء عليه.
َّ
اذلكر املرشوع ىلع الصفا واملروة مناسب للمقام؛ ألنه يف حجة الوداع اليت جتلت فيها قوة اإلسالم بعد ضعفه ،وظهور ادلين بعد خفائه ،واجلهر
َّ
ً
بعبادة اهلل تعاىل بعد إرسارها يف مكة ،والقيام بركنية احلج ذلك العام خالصا هلل تعاىل ،بعد أن اكن احلج ال يؤدى إال من املرشكني وحدهم،
فمن يقول يستشعر ويتذكر هذ املعاين.
َّ
اذلكر املرشوع يكرره ىلع الصفا ثالث مرات يتخللهن ادلاعء؛ ألن هذا املشعر العظيم من مواطن اإلجابة.
بعد اذلكر وادلاعء يتجه إىل املروة ،فما بني الصفا واملروة هو املسَع.
َّ
ال تشرتط الطهارة للسيع ،بل تسن؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يأمر بالطهارة فيه.
ََ
ََ
َّ
العلم األخرض هرول حىت العلم اثلاين ألن ما بينهما اكن هو بطن الوادي ،واهلرولة خاصة للرجال ،وبعد جماوزة العلم اثلاين
إذا حاذى احلاج
يميش حىت يصل املروة.
يرىق احلاج ىلع املروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاهل وفعله ىلع الصفا ،من قراءة اآلية املذكورة ،واستقبال القبلة ،واذلكر ،وادلاعء ،وبعد تمام
ً
ً
حمرما حىت يتحلل من حجه.
متمتعا ،وإن اكن يرشع هل ابلقاء يف إحرامه بيق
السيع حيل من عمرته إن اكن
َّ
يقرص احلاج من شعره وحيل بعد الطواف والسيع إن أراد اتلمتع ،ما لم يكن ساق اهلدي.
استحباب اتلوجه إىل مىن للحج يوم الرتوية ،وهو اثلامن من ذي احلجة ،وصالة الظهر ،والعرص ،واملغرب ،والعشاء ،وفجر يوم اتلاسع فيها ،ثم
ابلقاء فيها حىت تطلع الشمس ،واستحبابه إمجاع العلماء.
إذا طلعت الشمس توجه احلاج ِإىل نمرة ،وأقام فيها حىت تزول الشمس.
َّ
قوهل" :ثم أىت عرفة ،فوجد القبة قد َُضبت هل بنمرة" هذا الالكم يشعر بأن نمرة يف عرفة ،ويه ليست بعرفة وإنما "نمرة" شعب بني جبلني" ،هما
نهاية حد احلرم من الرشق اجلنويب ،وجبانبها أنصاب احلرم املنصوبة ىلع طريق املأزمني ،وبني عرفات واحلرم "وادي عرنة" اذلي ليس من
احلرم وليس من عرفات.
َّ
ً
استحباب ابلقاء بنمرة إىل ما بعد الزوال ،وصالة الظهر والعرص فيها مجعا ،وهذا اجلمع متفق ىلع مرشوعيته.
استحباب اخلطبة لإلمام؛ يلعلم انلاس صفة الوقوف ،ويذكرهم ب ِعظم هذا ايلوم ،وحيثهم ىلع االجتهاد فيه بادلاعء واذلكر.
بعد الزوال يذهب إىل مسجد نمرة ،فيصيل بها مع اإلمام الظهر والعرص ً
ً
وقرصا ،واستحب مجع اتلقديم هنا يلتسع وقت الوقوف ،وال يصيل
مجعا
بينهما ،وال بعدهما سنة.
استقبال القبلة حني ادلاعء واذلكر ،أفضل من استقبال اجلبل ملن لم يسهل عليه استقباهلا معاً.
من وقف بعرفة ً
نهارا فيجب عليه االستمرار فيها حىت غروب الشمس.
ادلفع من عرفة إىل مزدلفة يكون بعد الغروب ،وقبل الصالة.
َّ
ً
ٍ
ٍ
وتكبري ،وتلبي ٍة ،فإن وجد سائق السيارة طريقا مىش ،وإال انتظر حىت يميش اذلي أمامه،
وخشوع
وخضوع،
ووقار
استحباب ادلفع بسكين ٍة
ٍ
ٍ
ُ
َّ
وال يتجاوز السيارات ،بل عليه بانلظام ،ومرااعة خطة السري ،فهو آمن هل ،وأسهل ملن معه ولغريهم من احلجاج.
ْ
ً
ً
ً
خاصا ،بل يدعو احلاج بما شاء من األدعية الرشعية ،ويكُب ،ويهلل،
خاصا ،وال ِذك ًرا
داعء
لم يعني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعرفة
ويذكر اهلل تعاىل حىت تغرب الشمس.
َّ
ُ
ُ
َّ
اإلكثار من االستغفار واتلرضع ،واخلشوع ،وإظهار الضعف ،واالفتقار ،ويلح يف ادلاعء ،فإنه موقف عظيم ،تسكب فيه العُبات ،وتقال فيه
َّ
العرثات ،وهو أعظم جمامع ادلنيا.فإن تلك أسباب نصبها اهلل مقتضية حلصول اخلري ،ونزول الرمحة ،فإن لم يقدر ىلع ابلاكء فليتباك.
ً
تأخريا.
استحباب مجع صالِت املغرب والعشاء بمزدلفة
استحباب ابلقاء بمزدلفة حىت طلوع الفجر ،والصالة ،وابلقاء إىل قرب طلوع الشمس.
ابلداءة بريم مجرة العقبة يوم انلحر ،ويكون ذلك بعد طلوع الشمس ،وال يريم غريها هذا ايلوم
أن يكون احلىص بقدر ابلاقالء أو الفول.
وجوب انلحر ىلع اآلفايق :القارن واملتمتع.
َّ
قوهل" :ثم ركب  ...فأفاض إىل ابليت" يعين طاف طواف اإلفاضة ،وهو ركن ال يتم احلج إال به ،فمن لم يطف لم حيل هل أن ينفر حىت يطوف،
َّ
وأول وقته بعد نصف يللة انلحر ملن وقف قبل ذلك بعرفات ،ويسن فعله يوم انلحر بعد الريم ،وانلحر ،واحللق ،وإن أخره عن أيام مىن
جاز ،بال نزاع بني العلماء.
جواز السجع إذا اكن غري متلكف :نرص عبده هزم األحزاب وحده...
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املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423ه.
 فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427

الرقم املوحد)10622( :
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حديث ذي ايلدين يف سجود السهو

َّ
ُ َ
صىل بنا رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -إحدى َص َ ْ
الِت الْ َع ِ ر
يش -قال
احلديث :عن أيب ه َريْ َرة -ريض اهلل عنه -قال« :
َّ
َّ
َ َ
ُ َ
ْ َ
ين َّ
ابن سري َ
وسماها أبو ه َريْ َرة ،ولكن نسيت أنا -قال :فصىل بنا ركعتني ،ثم سلم ،فقام إىل خشبَ ٍة َمع ُروض ٍة يف املسجد،
ِ َِ
َ َّ َ
َّ َ َ ُ
َ َّ َ
ُ
فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده ايلُمىن ىلع اليرسى ،و شبك بني أصابعه ،وخرجت الرساعن من أبواب املسجد
فقالوا :قَ ُ َ
رص ِت الصالة -ويف القوم أبو بكر وعمر -فهابا أن يكلماه ،ويف القوم رجل يف يديه ُطول ،يقال هل :ذو ايلدين
َّ
رصت الصالة؟ قال :لم أَن ْ َس َول َ ْم ُت ْق َ ْ
َ ُ َ
رص ،فقال :أكما يقول ذو ايلدين؟ فقالوا :نعم ،فتقدم
فقال :يا رسول اهلل ،أنسيت؟ أم ق ِ
َّ
فكُب ،ثم َّ
كُب وسجد مثل سجوده أو أطول ،ثم رفع رأسه َّ
فصىل ما ترك ،ثم سلَّ َم ،ثم َّ
كُب وسجد مثل سجوده أو أطول ،ثم
َّ
َْ َ ْ َ ُ َ ْ
َّ
َُرْ ُ
ني قال :ثم سل َم».
رفع رأسه وكُب ،فربما سألوه :ثم سلم؟ قال :فنبئت أن ِعمران بن حص ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ُّ ً
حتمال ،وأقومهم حبق اهلل -تعاىل -ومع هذا فإنهم لم خيرجوا عن حدود
الرسل أكمل انلاس عقوال ،وأثبتهم قلوبا ،وأحسنهم

البرشية ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل الرسل يف هذه الصفات ،ومع ذلك فقد طرأ عليه النسيان حبكم برشيته؛

ليرشع اهلل لعباده أحاكم السهو ،ويروي أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بأصحابه :إما صالة
ريين ،فلما صىل الركعتني األويلني سلم ،وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم
الظهر أو العرص ،وأن أبا هريرة عينها لكن نيس ابن ِس ِ
ً
َّ
َ ْ
اكمال ،ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام؛ شعر بنقص وخلل ،ال يدرى ما سببه ،فقام إىل خشبة معروضة يف قبلة املسجد واتكأ
عليها بنفس قَل َقةَ ،و َّ
شبك بني أصابعه.
ِ
ً
وخرج املرسعون من املصلني من أبواب املسجد ،وهم يتناجون بينهم ،بأن أمرا حدث ،وهو قرص الصالة؛ وكأنهم أكُبوا مقام
َْ
انلبوة أن يطرأ عليه النسيان ،وهليبته -صىل اهلل عليه وسلم -يف صدورهم لم جي ُرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا املوضوع

اهلام ،بما يف ذلك أبو بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -خاصة وقد شاهدوا منه اتلأثر واالنقباض.
ً
إال أن رجال من الصحابة يقال هل ذو ايلدين قطع هذا الصمت ،بأن سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل :يا رسول اهلل،
أنسيت أم قَ ُ َ
رصت الصالة؟ لم جيزم بواحد منهما؛ ألن لك منهما حمتمل يف ذلك العهد ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم- -بناء ىلع
ْ
ُْ
ظنه :-لم أن َس ولم تق َرص.
حينئذ ملا علم ذو ايلدين أن الصالة لم ُت ْق َرص ،واكن متيقنًا أنه لم يصلها إال ركعتني ،علم أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قد ن َ ِ َ
يس،
فقال :بل نسيت.

فأراد -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتأكد من صحة خُب ذي ايلدين؛ ألنه خيالف ظنه من تمام الصالة فطلب انليب -صىل اهلل
ر
عليه وسلم -ما ر
يرجح قوهل ،فقال ملن حوهل من أصحابه :أكما يقول ذو ايلدين من أين لم أصل إال ركعتني؟ فقالوا :نعم ،حينئذ

تقدم -صىل اهلل عليه وسلم -فصىل ما ترك من الصالة.
ْ
َ
ُب ،ثم َّ
وبعد التشهد سلَّم ،ثم َّ
كُب وهو جالس ،وسجد مثل سجود ُصلب الصالة أو أطول ،ثم رفع رأسه من السجود فك َّ َ
كُب
َّ
وسجد مثل سجوده أو أطول ،ثم رفع رأسه َّ
وكُب ،ثم سلم ولم يتشهد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تعظيم الصحابة للنيب صىل اهلل عليه وسلم  -برشية انليب صىل اهلل عليه وسلم ونسيانه.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

ْ
• ال َع ِيش  :ما بني زوال الشمس إىل غروبها.
َّ
• صىل بنا  :أمنا يف الصالة.
ْ
• إحدى صالِت ال َع ِيش  :إما الظهر وإما العرص.
َ ُْ َ
وضة يف املسجد  :موضوعة عرضا واكنت يف قبلته.
• َمعَّر َ َ
• فاتكأ عليها  :اعتمد عليها.
• كأنه غضبان  :يشبه الغضبان يف انقباضه وتشوش فكره.
• يده ايلُمىن ىلع اليُرسى  :أي كفه ايلمىن ىلع كفه اليرسى.
• شبك بني أصابعه  :أدخل بعضها يف بعض ،وهو من عالمات الغم واالنقباض ،وهلذا نيه عنه من ينتظر الصالة.
• خرجت َّ َ
الرس َاعن  :األوائل اذلين يرسعون اخلروج من املسجد.
َّ َ َ ُ
• فقالوا  :أي :قال الرساعن بعضهم بلعض.
• قَ ُ َ
رصت  :أي :نقصت إىل ركعتني.
• ويف القوم  :أي :املصلني.
ً
إجالال وتعظيماً.
• فهابا  :خافا
• يف يديه  :أي :يف كفيه أو أصابعه أو مجيع يده.
• طول  :امتداد يف اخللقة.
• يقال هل ذو ايلدين  :أي :يلقبه انلاس بذلك.
• أنسيت  :أذهلت فسلمت قبل تمام الصالة؟
َّ
• أم قَ ُ َ
رصت ُ :ردت إىل ركعتني.
• فقال  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• أكما يقول ذو ايلدين؟  :أي :هل األمر كما يقول ذو ايلدين؟
• فتقدم  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• مثل سجوده  :أي :سجوده يف نفس الصالة.
ريين.
• سألوه  :أي :سأل الرواة حممد بن ِس ِ
• قال  :أي :ابن سريين جوابًا لسؤاهلم.
َّ
• ثم سلم  :سلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد سجدِت السهو.
• سجد  :هوى إىل األرض واضعا عليها :اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• املسجد  :املاكن املتخذ للصالة هلل بصفة دائمة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14

َ
احلِك ُم واألرسار اليت ترتب ىلع سهو األنبياء ،من بيان الترشيع واتلخفيف عن األمة بالعفو عن النسيان منهم ،وبيان أن األنبياء برش.
أن اخلروج من الصالة قبل إتمامها -مع ظن أنها تمت -ال يقطعها ،بل جيوز ابلناء عليها ،وإتمام انلاقص منها إذا لم يطل الفاصل.
ْ َ
ْ
وجوب َسج َدِت السه ِو ملن سها يف الصالة ،فزاد فيها ،أو نقص منها يلجُب به الصالة ،ويرغم به الشيطان.
َّ
أن سجود السهو ال يتعدد ،ولو تعددت أسبابه ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سلم ونقص الصالة ،ومع ذلك اكتىف بسجدتني.
أن سجود السهو يكون بعد السالم ،إذا سلم املصىل عن نقص يف الصالة.
الح ٌق للمأمومني تلمام املتابعة واالقتداء؛ وألن ما طرأ ىلع صالة اإلمام من انلقص يلحق من خلفه من املصلني.
أن سهو اإلمام ِ
اتلكبري لسجود السهو.
السالم بعد سجود السهو.
أن اإلمام ال يرجع إىل قول واحد من املصلني إذا اكن يظن خالفه حىت يتثبت من غريه.
جواز تشبيك األصابع يف املسجد بعد الصالة.
فضيلة أيب بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -يف الصحابة ،وأنهما أفضل الصحابة ،بل أفضل األمة ىلع اإلطالق ،ال كما يزعم الرافضة يف تقديمهم
لعيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -عليهما وتكفريهم هلما.
عظمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهيبته يف قلوب أصحابه.
جواز ذكر اإلنسان بلقبه إذا اكن ال يكرهه.
ً
ً
ً
يؤخذ منه أن من أنكر شيئا بناء ىلع ما يف ظنه ال يعد اكذبا وال آثما وإن تبني خالف ذلك ،ويفرع عليه أن من حلف ىلع يشء حبسب علمه
ً
ْ
ثم تبني خالف ذلك ،فإنه ال يعد آثما ،وال تكون يمينه فاجرة ،وال يلزمه ِحنث ،واهلل أعلم.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه عند الفراق باإلسالم

ُ
ُ
َ َ ْ
احلديث :عن رافع بن سنان أنه أسل َم وأبَت امرأته أن ت ْس ِلم ،فأتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالت :ابنيت ويه
َ ُ
فَط ٌ
يم أو شبَ ُهه ،وقال رافع :ابنيت ،قال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقعد ناحية» ،وقال هلا« :اقعدي ناحية» ،قال:
ِ
َ َّ َ
َ
«وأقعد الص ِبية بينهما» ،ثم قال «ادعواها» ،فمالت الصبية إىل أمها ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل اهدها»،
َ
فمالت الصبية إىل أبيها ،فأخذها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
جاء يف هذا احلديث أن خصومة متعلقة باحلضانة وقعت عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني أبوين ،أحدهما مسلم وهو

األب ،واثلاين اكفر ويه األم ،حيث اختصما عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف شأن ابنتيهما ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
خري الصبية بني األبوين فاختارت األم ويه اكفرة ،فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :امهلل اهدها ،أي دهلا ىلع الصواب،
فاستجاب اهلل دعوة نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -فاختارت األب املسلم.
َّ
وهذا يفيد أن بقاء الطفل حتت راعية وحضانة الاكفر خالف هدي اهلل -تعاىل.-
َّ
َّ
ألن الغرض من احلضانة يه تربيته ،ودفع الرضر عنه ،وأن أعظم تربي ٍة يه املحافظة ىلع دينه ،وأهم دفاع عنه هو إبعاد

الكفر عنه.
َّ
وإذا اكن يف حضانة الاكفر ،فإنه يفتنه عن دينه ،وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر ،وتربيته عليه ،وهذا أعظم الرضر،
واحلضانة إنما تثبت حلفظ الودل ،فال ترشع ىلع وجه يكون فيه هالكه ،وهالك دينه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > احلضانة
راوي احلديث :رافع بن سنان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ر َ ُ
َ
فَط ٌ
الصيب :فصله عن الرضاع.
يم  :مفطومة ،وف ْط ُم
ِ
َْ َ َُ ُ َ َُ َْ
يم.
أو شبهه  :شبه الف ِط ِ
قال هل  :أي :لرافع.
اقعد ناحية  :أي :يف ناحية ،يعين يف ِجهة.
وقال هلا  :أي :المرأة رافع.
امهلل اهدها  :أي :الصبية.

 .1أن الودل الصغري إذا اكن بني املسلم والاكفر فإن املسلم أحق به.
 .2أن االبن ال يُ ُّ
قر عند أبيه إذا اكن اكفرا ،ولو اختاره ،وال عند أمه إذا اكنت اكفرة ولو اختارها ،قال ابن قيم اجلوزية( :إن احلديث قد حيتج به
ىلع صحة مذهب من اشرتط اإلسالم ،فإن الصبية ملا مالت إىل أمها داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلا باهلداية ،فمالت إىل أبيها ،وهذا
يدل ىلع أن كونها مع الاكفر خالف هدى اهلل اذلي أراده من عباده ،ولو استقر جعلها مع أمها ،لاكن فيه حجة ،بل أبطله اهلل -سبحانه-
بدعوة رسوهل.و من العجب أنهم يقولون :ال حضانة للفاسق ،فأي فسق أكُب من الكفر؟ وأين الرضر املتوقع من الفاسق بنشوء الطفل ىلع
طريقته إىل الرضر املتوقع من الاكفر).
 .3أن أهم يشء يف احلضانة أن يهتدي املحضون.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،حتقيق :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،الطبعة اثلانية1406 ،ه. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،ه. صحيح أيب داود  -األم لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل1423 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ،حتقيق :سمري بن أمني الزهريي ،دار الفلق  -ط :السابعة1424 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه.
يح
ِ
 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه. معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود للخطايب ،املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة األوىل1351 ،ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م. -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه.
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َّ
ُ
حديث سبيعة األسلمية يف العدة
احلديث :عن سبيعة األسلمية -ريض اهلل عنها -أنها اكنت حتت سعد بن خولة -وهو من بين اعمر بن لؤي ،واكن ممن
شهد بدرا -فتويف عنها يف حجة الوداع ،ويه حامل .فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته.

فلما تعلت من نفاسها؛ جتملت للخطاب ،فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك -رجل من بين عبد ادلار -فقال هلا :ما

يل أراك متجملة؟ لعلك ترجني انلاكح؟ واهلل ما أنت بناكح حىت يمر عليك أربعة أشهر وعرش.

قالت سبيعة :فلما قال يل ذلك :مجعت يلع ثيايب حني أمسيت ،فأتيت رسول -صىل اهلل عليه وسلم -فسأتله عن ذلك؟
فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل ،وأمرين بالزتويج إن بدا يل».

وقال ابن شهاب :وال أرى بأسا أن تزتوج حني وضعت -وإن اكنت يف دمها ،-غري أنه اليقربها زوجها حىت تطهر.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تويف سعد بن خولة عن زوجته سبيعة األسلمية ويه حامل ،فلم تمكث طويال حىت وضعت محلها.
َّ
َّ
َ
فلما َط ُه َرت من نِفاسها جتملت ،واكنت اعملة أنها بوضع محلها قد خرجت من عدتها وحلت لألزواج.
ُ
فدخل عليها أبو السنابل ،ويه متجملة ،فعرف أنها متهيئة للخ َّطاب ،فأنكر عليها بناء ىلع اعتقاده أنه لم تنته عدتها،
وأقسم أنه ال حيل هلا انلاكح حىت يمر عليها أربعة أشهر وعرش ،أخذا من قوهل -تعاىل( :-واذلين ُيتَ َو ْ
فون منكم ويذرون
ِ
َّ
ً
ْ ً ََ ْ َ ُ
َ
أنفسهن أربعة ُ
أشهر وعرشا) واكنت غري متيقنة من صحة ما عندها من العلم ،وادلاخل أكد احلكم بالقسم.
أزواجا يرتبصن بِ ِ
فأتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسأتله عن ذلك ،فأفتاها حبلها لألزواج حني وضعت احلمل ،فإن أحبت الزواج ،فلها
َ ْ َ َ
ُ
ُ
ذلك ،عمال بقوهل -تعاىلَ :-
يضع َن محْل ُهن).
أوالت األمحال أجل ُهن أن
(و
ً
فاملتوىف عنها زوجها ويه حامل تنتيه عدتها بالوالدة ،فإلم تكن حامال فعدتها أربعة أشهر وعرشة أيام.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب اتلفسري :باب قول اهلل تعاىل" :وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن" (الطالق.)4:
راوي احلديث :سبيعة األسلمية -ريض اهلل عنها.-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ُسبَيعة  :بضم السني ،وفتح ابلاء املوحدة ،ويه صحابية جليلة.
• سعد بن خولة  :صحايب بدري من بين اعمر بن لؤي ،كما يف املَت.
• فلم تنشب  :بفتح الشني ،أي لم تمكث طويال.
َ َّ
َ
• ت َعلت ِمن نِفاسها  :بفتح العني وتشديد الالم ،معناه ،ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.
• جتملت  :تزينت.
• أبو السنابل بن بعكك  :صحايب مشهور بكنيته قيل اسمه :عمرو ،وقيل :حبة بابلاء ،وقيل :حنة بانلون.
• وأمرين  :أذن يل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وجوب العدة ىلع املتوىف .عنها زوجها.
أن عدة احلامل ،تنتيه بوضع محلها.
يدخل يف احلمل ما وضع (ودل) وفيه خلق إنسان.
أن عدة املتوىف عنها -غري حامل -أربعة أشهر وعرش للحرة وشهران ومخسة أيام لألمة.
يباح هلا الزتويج ،ولو لم تطهر من نفاسها ،ملا روت (فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل ..الخ) رواه ابن شهاب الزهري.
جواز جتمل املرأة بعد انقضاء عدتها ملن خيطبها.
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 .7أنه ينبيغ ملن ارتاب يف فتوى املفيت أن يبحث عن انلص يف تلك املسألة.
 .8الرجوع يف الوقائع إىل األعلم.
 .9وهكذا يف الطالق ،إذا طلقها ويه حامل ،ثم وضعت ،خرجت من العدة ،ولو بعد الطالق بيوم أو يومني ،وهلا أن تزتوج بعد ذلك :اكملتوىف
عنها؛ ألن وضع احلمل خروج من العدة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  -بريوت ،مؤسسة قرطبة ،مدينة األندلس1408 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
 -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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حديث سلمة بن صخر -ريض اهلل عنه -يف الظهار

ُْ ُ ْ
يب من النساء ما ال يُص ُ
ام َرأً أُص ُ
يب غريي ،فلما دخل شهر
احلديث :عن سلمة بن صخر -ريض اهلل عنه -قال :كنت
ِ
ِ
َْ َ َ
َََْ
ََ َْ ُ
ت أن أصيب من امرأِت شيئا ُيتَ َ
رمضان خ ْف ُ
اب ُع يب حىت أصبح ،فظاهرت منها حىت ينس ِلخ شهر رمضان ،فبينا يه
ِ
َْ
ََْ ْ
َ َ َّ َ
ََ ْ ُ
خت ُد ُم ِين ذات يللة ،إذ تكشف يل منها يشء ،فلم أبلث أن نزوت عليها ،فلما أصبحت خرجت إىل قويم فأخُبتهم
اخلُب ،وقلت امشوا ميع إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قالوا :ال واهلل .فانطلقت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فأخُبته ،فقال« :أنت ب َذ َ
اك يا سلمة؟» ،قلت :أنا بذاك يا رسول اهلل -مرتني -وأنا صابر ألمر اهلل ،فاحكم َّ
يف ما أراك
ِ
َ ْ َ َ ََ
َ
اهلل .قالَ « :ح رر ْر رقبة» ،قلت :واذلي بعثك باحلق ما أملك رقبة غريها ،وَضبت صفحة رقب ِيت ،قال« :فصم شهرين
ْ ً
ً
متتابعني» ،قال :وهل أصبت اذلي أصبت إال من الصيام؟ قال« :فأطعم َوسقا من تمر بني ستني مسكينا» ،قلت :واذلي
َ
َْ َ ْ َ ْ
َْ ْ َْ
ني ما نلا طعام ،قال« :فانطلق إىل صاحب َص َدق ِة بَ ِين ُز َر ْي ٍق فليَدفع َها إيلك ،فأطعم ستني
بعثك باحلق لقد بِتنا وحش ِ
ْ
ُْ
َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
ً
ر
الض َ
وء َّ
يقَ ،و ُس َ
الرأ ِي،
ت ِإىل ق ْو ِيم ،فقلت :وجدت عندكم
مسكينًا وسقا من تمر ولك أنت و ِعيالك ب ِقيتها» ،فرجع
ْ
الرأيَ ،وقَ ْد أَ َم َرين -أَ ْو أَ َم َر يل -ب َص َدقَت ُ
ووجدت عند انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
الس َع َةَ ،و ُح ْس َن َّ
ك ْم.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

أراد الصحايب سلمة بن صخر -ريض اهلل عنه -االمتناع من مجاع زوجه يف رمضان لقوة شهوته فظاهر منها ،خشية أن يستمر
يف مجاعها فيطلع عليه الفجر وهو كذلك ،إال أنه رأى منها يللة ما يدعوه إىل مجاعها فجامعها ،وخاف من تبعات هذه املعصية

فأمر قومه أن يذهبوا معه لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويسألوا عن احلكم يف هذه املسألة ويعتذروا عنه ،فرفضوا

اذلهاب معه فذهب بنفسه وعرض مسأتله ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل أنت فاعل ذلك الفعل واملرتكب

هل ،فأجاب بنعم ،فأخُبه انليب -عليه الصالة والسالم -بما عليه من حكم اهلل يف هذه املسألة ،ويه أن يعتق رقبة ،فإن لم
جيد صام شهرين متتابعني ،فإن لم يستطع أطعم ستني مسكينًا ،فأخُبه بضعف حاهل وقلة ذات يده وعدم ملكه للرقبة وال
للطعام ،فأمر هل -عليه الصالة والسالم -بصدقة قومه أن يدفعوا هل ً
تمرا يلكفر به عن ظهاره ثم يطعم ابلايق أهله وعياهل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الظهار
راوي احلديث :سلمة بن صخر ابليايض -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• يتابع يب  :يالزمين وال أنفك منه وأستمر يف اجلماع حىت يطلع الفجر يف رمضان.
• فلم أبلث  :لم أتأخر.
ُ
ُ
وقعت عليها وجامعتها.
• أن نزوت :
• أنت بذاك يا سلمة؟  :أنت ُ
الم ِل ُّم بذلك أو أنت املرتكب هل.
• ما أملك رقبة غريها  :ال أملك غري رقبيت هذه ،أي :ليس دلي ما أعتقه.
َ
ً
صااع.
• َو ْسقا من تمر  :الوسق ستون
ً
جائعا ال طعام هل ،واملعىن بتنا جائعني ال طعام نلا.
• لقد بتنا وحشني  :يقال رجل وحش بالسكون إذا اكن
• ولك أنت وعيالك بقيتها  :أباح هل أن يأكل بقية الصدقة اليت بقيت بعد إطعام ستني.
فوائد احلديث:

 .1أن الواجب هو إطعام ستني مسكينًا ،والعدد هنا معتُب ً
رشاع ،فال جيوز أن يعطيها لشخص واحد.
 .2أهمية ابلعد عما يثري الغرائز من مناظر مثرية أو جمالس ماجنة أو أمكنة موبوءة بالفساد واملغريات ،اليت تهيج صاحبها إىل ارتكاب اخلطيئة،
والوقوع يف الفاحشة.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

حتصني الشارع املسلمني عن املعايص بفرض هذه العقوبات اليت تمنعهم من الوقوع يف املعايص.
رمحة اهلل تعاىل بعباده املسلمني؛ حيث هيأ هلم هذه الكفارات اليت تمحو ذنوبهم ،وتزيل خطاياهم اليت ارتكبوها.
تشوف الشارع إىل عتق الرقاب ،وحترير العبيد وإىل إطعام الفقراء واملساكني؛ فإنه جعل عتق الرقبة كفارة لكثري من اذلنوب واملعايص.
الظهار حرام ،وهذا الرجل اذلي ظاهر :إما أن يكون لم يبلغه اتلحريم ،أو أنه يرى أن الوطء يف رمضان أشد حرمة من الظهار؛ فحصن نفسه
بالظهار عن اجلماع.
سلمة -ريض اهلل عنه -ظاهر ثم جامع ،فوقع يف ذنبني عظيمني؛ فجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلجد عنده حل مشلكته.
ً
ً
الرجل جاء ً
نادما تائبا خائفا ذلا لم يُعنفه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنما أفتاه بما يكفر خطيئته ،فأمره بالكفارة عن مجاعه يف حال ظهاره.
كفارة الظهار مرتبة وجوبا كما ييل -:عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم جيدها ،أو لم جيد ثمنها -:صام شهرين متتابعني ،فإن لم يستطع -:أطعم ستني
َّ
مسكينًا ،للك مسكني مد بُ ٍّر ،أو نصف صاع من غريه.
أن من ظاهر من امرأته ثم اعد وجامع فإنه تلزمه الكفارة السابقة.
أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم تلزمه إال كفارة واحدة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م
سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه-
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
 1994م
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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حديث قصة بريرة وزوجها
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قصة بريرة وزوجها ،قال :قال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-لو
ْ َ
َ َ ْ
اجع ِت ِه؟» قالت :يا رسول اهلل تأمرين؟ قال« :إنما أشفع» قالت :ال حاجة يل فيه.
ر

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن زوج بريرة ريض اهلل عنها عبدا يقال هل مغيث ريض اهلل عنه ،واكنت بريرة ريض اهلل عنها ختدم اعئشة ريض اهلل عنها
قبل رشائها ،فلما أعتقتهاُ ،
وج ِعل هلا اخليار يف ابلقاء مع مغيث أو الفراق فارقته بريرة ريض اهلل عنها ،فاكن مغيث ريض اهلل
َّ
عنه بعد هذا اتلصدع األرسي يدور خلفها يف سكك املدينة وطرقها يبيك ودموعه تسيل ىلع حليته؛ وهذا من شدة حمبته
َّ
لُبيرة ريض اهلل عنها ،علها تراجع قرارها وترجع إيله.

فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم لُبيرة ريض اهلل عنها :لو راجعته لاكن لك ثواب.
ً
وجوبا.
فقالت بريرة ريض اهلل عنها :يا رسول اهلل أتأمرين بمراجعته
فقال صىل اهلل عليه وسلم :إنما أتوسط هل.

فقالت ريض اهلل عنها :ال غرض وال رغبة يل يف مراجعته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العتق :اتلخيري للمعتقة  -الشفاعة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

قال انلووي :أمجعت األمة ىلع أن األمة إذا اعتقت لكها حتت زوجها وهو عبد اكن هلا اخليار يف فسخ انلاكح.
اإلسالم يراِع احلقوق الشخصية واحلرية اليت يعتُب فيها الفرد عن اكمل إرادته من غري إكراه.
الشفاعة ليست أمرا وإنما يه واسطة خري وتوسل ؛ لقضاء حاجة املسلم.
جواز رد الشفيع وليس ذلك قدح يف الراد أو الشفيع.
استحباب الشفاعة فيما أجازه الرشع.
بذل اإلحسان إىل اآلخرين.
ظاهره امتثال بريرة ريض اهلل عنها ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لو أمرها بذلك؛ ألنها سأتله :أتأمرين؟ ولو لم تأتمر بأمره لكن سؤاهلا
ً
عبثا.
يف احلديث شفاعة اإلمام إىل الرعية ويه من ماكرم األخالق السنية.
عدم مؤاخذة اإلمام ىلع من امتنع من قبول شفاعته.
املرء إذا خري بني مباحني ،فاختار ما ينفعه لم يلم ،ولو أَض ذلك برفيقه.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا الطبعة األوىل  1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،الطبعة األوىل :
  1397ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح ابلخاري ،ملحمد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان،
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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حكم طالق ابلتة

َ َّ َ
ابلتة ،فأىت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :ما
احلديث :عن يزيد بن راكنة -ريض اهلل عنه :-أنه طلق امرأته
أردت» ،قال :واحدة ،قال« :آهلل؟» ،قال :آهلل ،قال« :هو ىلع ما أردت».

درجة احلديث :إسناده ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيُب يلع بن يزيد بن راكنة بأن وادله أبا راكنة طلق امرأته ثالثا فحزن عليها ،فسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن قصده
بذلك فأخُبه بأنه ما قصد إال واحدة ،فاستحلفه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ما أراد إال واحدة ،فأجاب بأنه فعال قصد
ً
حمسوبا لك ىلع حسب نيتك ،فتحسب
واحدة ،فقال هل :لك ما أردت ،أي أن إطالقك هذا اللفظ وأنت تنوي به واحدة يكون

واحدة فقط.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :يزيد بن راكنة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ابلتة  :ابلت هو القطع ،وهو هنا الطالق اذلي ال رجعة فيه.
• آهلل  :لكمة تستعمل يف القسم.
فوائد احلديث:

 .1أن طالق أبلتة يكون حبسب نية املطلق ،فإن نوى به اثلالث ،صار ثالثا ،وإن نوى به واحدة ،فهو واحدة رجعية.
 .2أن راكنة طلق زوجته أبلتة ،وهو من كنايات الطالق ،يقع به واحدة إن نوى واحدة ،ويقع به ثالثا إن نواها.
 .3استدل اجلمهور باحلديث ىلع أن طالق اثلالث األصل أنه يقع ثالثا بديلل استحالف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أليب راكنة ،فدل ىلع أنه
إن أراد أكرث من واحدة أنه يقع كذلك ،لكن احلديث ضعيف.
 .4مرااعة القصود يف املعامالت.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ر
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن ابن ماجه  -ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58141( :

444

َ ٍّ َ
َ َ ُ َ ََ َ
َ َ َْ
ض ُع يَ َدهُ
يد ،حىت إن اكن أحدنا يل
خرجنا مع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -يف شهر رمضان ،يف حر شد ٍ
َ َ
َ
ٌ
ىلع رأسه من ش َّدة ْ َ
صائم إال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعبد اهلل بن َر َواحة
احل ِّر ،وما فينا

َ َّ َ
َ َْ
ادل ْردا ِء -ريض اهلل عنه -قال« :خ َرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف شهر رمضان ،يف َح ٍّر
احلديث :عن أ ِيب
َّ َْ
ُ
َ
َ
َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ
ٌ
ُ
ر
يد  ،حىت إن اكن أحدنا يلضع يده ىلع رأس ِه من ِشد ِة احلر .وما ِفينا صائم إال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ش ِد ٍ
ََ ََ
احة».
وعبد ُاهلل بن رو

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ ْ َ
حر شديد ،حىت إنه من شدة احلر يلَضع
خيُب أبو ادلردا ِء -ريض اهلل عنه -أنهم خرجوا يف سفر يف شهر رمضان ،واكن ذلك يف ٍ
ََ ََ
احة
الرجل يده ىلع رأسه يليق رأسه بيده من شدة احلر  ،وما فيهم صائم إال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعبد اهلل بن رو

األنصاري -ريض اهلل عنه ، -فقد حتمال الشدة وصاما ،مما يدل ىلع جواز الصيام يف السفر مع املشقة اليت ال تصل إىل حد
َّ ْ ُ َ
اتلهلك ِة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار
َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف ٍّ
حر شديد  :يف زمن حر شديد.
• وما ِفينا صائم  :ليس فينا أحد صائم.

فوائد احلديث:

 .1جواز فطر املسافر يف رمضان.
 .2أن الفطر أفضل مع املشقة املحتملة.
 .3إذا جاز الفطر يف رمضان ألجل املشقة الشديدة يف السفر جاز يف غري رمضان ،كصيام انلذر ،فله الفطر.
 .4أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ ُ َ ََُ َ َْ َ ُ َ ََْ ُ َ َْ ُ َ
َ ٌ
َّ َ ِّ
الع ُقورُ
اب ُلكُّ ُه َّن فَاس ٌقُ ،ي ْق َتلْ َن يف َ
احل َرم :الغراب ،واحلدأة ،والعقرب ،والفأرة ،واللكب
مخس من ادلو

َّ ر ُ ُّ ُ َّ َ
ٌ
اس ٌق،
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :مخس من ادل َواب لكهن ف ِ
ُ َ َ َُ َ َ ْ َ ُ َ َ َُْ َ َ
ب َ
اللك ْ ُ
الع ُق ُ
ُي ْقتَ َ
ور».
حلدأة ،والعقرب ،والفأرة ،و
لن يف احل َ َرمِ  :الغراب ،وا ِ
ْ
ْر
َْ ٌ ََ
احلل َواحل َ َرمِ ».
اسق يف ِ
ويف رواية « :يقتل مخس فو ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ختُب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بقتل مخس من ادلواب لكهن يتصف
َ َُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ُ ُ
الفأ ْ َر ُة ،واللكب َ
الع ُقورُ.
حلدأة ،والعقرب ،و
حلل أو احلرم ،ثم بني تلك اخلمس بقوهل :الغراب وا ِ
بالفسق ،سواء يف ا ِ
فهذه مخسة أنواع من احليوانات ،وصفت بالفسق ،وهو خروجها بطبعها عن سائر احليوانات ،باتلعدي واألذى.

ونبه بها معدودة ،الختالف أذاها ،فيلحق بها ماشالكها يف فسقها من سائر احليوانات ،فتقتل ألذيتها واعتدائها ،فإن احلرم ال

جيريها واإلحرام ال يعيذها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم احلرمني وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
ويف مسلم "الغراب األبقع".
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ادل َو ر
• َّ
اب  :مجع دابة ،ويه ما يدب ىلع األرض من طري وغريه.
معتد باإليذاء.
• الفاسق :
ٍ
َُ
ُ
• اللكب العقور  :أي املتصف بالعقر ،وهو اذلي جيرح بنابه أو ظفره.
• احل َ َر ُم َ :ح َر ُم مكة؛ ُ
وس ِ َ
يم بذلك الحرتامه وتعظيمه ،وهو ما اكن داخل األميال اليت تبعد عن الكعبة بنسب خمتلفة .1:أطوهلا 14 :ميال من جهة
بطن عرنة .2.أقرصها 3 :أميال من جهة اتلنعيم .3.بني ذلك 3 :و 7و.9
• احلِل َ :ما اكن خارج حدود احلرم.
ُ
• احل َِدأة  :طائر من اجلوارح ،يعيش ىلع أكل اجليف وصغار الطيور.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ادل َو ُّ
للمحل ُ
اب اخلمس يف احل رِل واحلرمُ ،
مرشوعية قتل هذه َّ
والمحرم.
ِ
جواز قتل لك ما شابهها يف طبعها من األذية.
جواز قتلها ولو اكنت صغرية اعتبارا بمآهلا.
حماربة اإلسالم لألذى والعدوان ،حىت يف ابلهائم.
كمال الترشيع اإلساليم ،حيث طلب القضاء ىلع ذوي الفساد واإلفساد.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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َْ ْ
َ َ ْ
ُ
َ ْ َ
ْ َ
خذي من ماهل بالمع ُروف ما يكفيك َويكيف بنيك

َ َ
ُْ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :دخلت هند بنت عتبَة -امرأة أ ِيب سفيان -ىلع رسول اهلل -صىل اهلل
َ َّ َّ
َّ
ُْ
إن أَبَا ُس ْفيَان َر ُج ٌل َشح ٌ
ين ،إال ما
يح ،ال يع ِطيين من انلفقة ما يكفيين ويكيف ِب
عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل،
ِ
ََ َ
ََ ْ
َ َ ْ
ُ
ْ َ ُْ
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ
َ َ ْ ُ
َ
ت م ْن َ
ْ
يك ويك ِيف
غ
ب
اهل
م
أخذ
ري ِعل ِم ِه ،فهل يلع ِيف ذلِك ِمن جنا ٍح؟ فقال رسول اهلل :خ ِذي ِمن م ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهل بِالمعر ِ
وف ما يك ِف ِ
ِ ِ
َ
يك».
بنِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َّ
ْ ْ
َ َّ
ْ ُ ُْ
ت عتبَة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن زوجها ال يعطيها ما يك ِفيها يه وأبناءها من انلفقة ،فهل هلا
استَفتَت هند بِن
َ
َ
َْ
أن تأخذ من مال زوجها أيب ُسفيان بغري علمه؟ فأفتاها جبواز ذلك ِإذا أخذت قد َر الكفاية باملعروف ،أي دون زيادة وتعدي.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
ُ َ َّ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العادة حمكمة  -تقدير انلفقات.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

يح  :بمعىن أَنَّه ال ُي ْعطي َز ْو َ
• َشح ٌ
اء ُه إال الْق ِليل من َّ
جه َوأَ ْبنَ َ
انلفقة.
ِ
ْ
اح  :إِثم.
• ُجنَ ٍ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َْ ْ
ذلي ُع ِرف بِالعادة أنه ِكفايَة.
وف  :القدر ا ِ
• بِالمع ُر ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

َْ َ
وجوب انلفق ِة ىلع َّ
الزوجة واألوالد الفقراء والصغار.
انل َف َق َة ُت َق َّد ُر بك َفايَة ال ْ ُمنْ َفق عليه وحال املنفق معاً.
أَ َّن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
جواز سماع الكم األجنبية للحاجة.
َّ ْ
ُْ ْ
جواز ذكر االنسان بما يكره للشكوى والفتيا ،إذا لم يقصد الغيبة.
َْ
َ
ًَ َ
َ
ْ
َّ َ َ
ٌ
ْ ُ
ٌ
ُْ
وأوالدها.
راجع إىل َما اكن ُمتَ َعا َرفا يف نفقة ِمثلها
كفايَة ،وهذا
حتديد رشِع ،فقد جعل هلا ِمن
انلفقة ال ِ
اعتماد العرف يف األمور اليت ليس فيها ِ
ً
أن من ظفر حبقه من عند شخص أنكره عليه هل أن يأخذ حقه من ذلك الشخص إذا قدر ولم يرتتب ىلع ذلك مفسدة واكن ذلك ظاهرا كدين
ونفقة وحنوها.
جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها من حماكمة واستفتاء وغريهما ،إذا أذن هلا زوجها يف ذلك ،أو علمت رضاه به.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
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ً
خذوا عين ،خذوا عين ،قد جعل اهلل هلن سبيال ،ابلكر بابلكر جَل مائة ونيف سنة ،واثليب باثليب جَل مائة
والرجم

ُ ُ
ُ ُ
َ َ ُ
َج َعل اَّلل
احلديث :عن عبادة بن الصامت ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-خذوا عين ،خذوا عين ،قد
َْ
يف َسنَة ،واثلَّير ُ
ْ َ ُْ
ل َ ُه َّن سبيالُ ْ ،
ب باثليب جَل مائة والرجم».
بابلكر جَل ِمائة ون ُ ٍ
ابلكر ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ًّ
ً
بكرا اكن أو ثيبًا سبق هل اإلحصان ،-فمن اكن بكرا
أفاد احلديث أن اهلل -تعاىل -قد أنزل حدا فاصال يف حكم من زىن -
وزىن فحكمه جَل مائة وتغريب سنة خارج ابلَل اذلي اكن فيه ،ومن زىن واكن ثيبا وسبق هل اإلحصان فإنه جيَل ُ
ويرجم حىت
املوت ذكرا اكن أو أنىث ،وهذا ناسخ آلية النساء أو مبني للسبيل الوارد فيها ،قال -تعاىل{ :-والالِت يأتني الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف ابليوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال}[ ،النساء:

.]15

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب اتلفسري.
َُ َ
اد َة بْن َّ
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عب
ِ
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• خذوا عين خذوا عين  :توكيد لفظي ،وتكرير اللفظ يدل ىلع ظهور أمر اكن قد خيف شأنه واهتم به.
ً
• هلن سبيال  :السبيل املشار إيله يف احلديث هو املذكور يف آية النساء{ :والالِت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
فإن شهدوا فأمسكوهن يف ابليوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال} [النساء ]15 :وهو "ابلكر بابلكر جَل مائة ونيف سنة ،واثليب
جَل مائة والرجم".
• ابلكر  :اليت لم تزتوج ،فيه خالف اثليب ،رجال اكن أو امرأة ،وابلاكرة عذرة املرأة.
• ابلكر بابلكر  :مبتدأ ،و"جَل مائة" خُبه؛ أي :حد زنا ابلكر جَل مائة.
• اثليب  :يستوي فيه اذلكر واألنىث ،وإطالقه ىلع املرأة أكرث؛ ألنها ترجع إىل أهلها بوجه غري األول ،وألنها توطأ وطأ بعد وطء ،من قوهل :ثاب إذا
رجع.
َّ
ً
• جَل  :اجلَل :الرضب بالسوط ،سيم :جَلا؛ ألن الرضب يقع ىلع اجلَل.

فوائد احلديث:

 .1أن حد الزاين اذلي لم حيصن مائة جَلة ،وتغريب اعم.
 .2أن حد الزاين املحصن الرجم باحلجارة حىت يموت ،واملحصن :هو من جامع من قبل يف نكاح صحيح ،وهو حر ملكف.
 .3حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلبالغ ألحاكم اهلل -تعاىل.-
 .4أن األحاكم الرشعية قد تأِت منجزة وقد تأِت مؤجلة كما يف هذا احلديث.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل،
1427ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م.
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َّ
َْ َ ْ
َ َ
َ
َ
خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستسيق ،فتوجه إَل القبلة يدعو ،وح ىول رداءه ،ثم صىل ركعتني ،جه َر
فيهما بالقراءة

َ
َ
املاز ِين -ريض اهلل عنه -قال« :خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ي َ ْست ْس ِيق،
احلديث :عن عبد اهلل بن زيد بن اع ِصم ِ
ْ َّ
َّ
ْ
َ
َّ
يدعوَ ،
وح َّول ِرداءه ،ثم صىل ركعتنيَ ،ج َه َر فيهما بال ِقراءة» .ويف لفظ «إىل ال ُم َصىل».
فتَ َوجه إىل القبلة
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبتيل اهلل -تعاىل -العباد بأنواع من االبتالء؛ يلقوموا بداعئه وحده ويلذكروه ،فلما أجدبت األرض يف عهد انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-خرج بانلاس إىل مصىل العيد بالصحراء؛ يلطلب السقيا من اهلل -تعاىل ،-ويلكون أقرب يف إظهار الرضاعة
واالفتقار إىل اهلل -تعاىل ،-فتوجه إىل القبلة ،مظنة قبول ادلاعء ،وأخذ يدعو اهلل أن يغيث املسلمني ،ويزيل ما بهم من قحط.
وتفاؤال بتحول حاهلم من اجلدب إىل اخلصب ،ومن الضيق إىل السعةَّ ،
حول رداءه من جانب إىل آخر ،ثم صىل بهم صالة
االستسقاء ركعتني ،جهر فيهما بالقراءة؛ ألنها صالة جامعة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة االستسقاء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفاؤل.
راوي احلديث :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• خرج انليب  :أي من بيته إىل مصىل العيد وهو خارج املسجد.
• يستسيق  :االستسقاء طلب السقيا وهو إنزال املطر عند اتلرضر بفقده.
• فتوجه إىل ال ِقبْلة  :استقبلها بوجهه ويه جتاه الكعبة بمكة.
• َّ
حول ر َداءه  :جعل أيمنه أيرسه وظهره بطنًا وبطنه ً
ظهرا.
ِ
• رداء  :ما يوضع ىلع املنكبني ويسرت أىلع اجلسم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مرشوعية صالة االستسقاء.
مرشوعية إقامتها يف مصىل العيد.
استقبال القبلة عند ادلاعء؛ ألنها مظنة اإلجابة.
ً
مرشوعية حتويل الرداء أثناء ادلاعء لالستسقاء ،تفاؤال بتحول احلال من القحط واجلدب إىل الرخاء واخلصب.
اجلهر يف صالة االستسقاء بالقراءة ،اكجلمعة ،والعيدين ،والكسوف وأنها ركعتان.
أن ادلاعء بالسقيا قبل الصالة ،وجيوز بعدها كما يف روايات أخرى.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل اهلل -تعاىل -يف جلب املنافع ودفع املضار وال يملك نلفسه وال لغريه ً
نفعا وال ًّ
َضا.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
تهذيب اللغة ،ملحمد بن أمحد األزهري ،املحقق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة األوىل2001 ،م.
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خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إَل قباء يصِّل فيه

ر
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ُقبَ َ
اء يُ َصيل فيه»،
َ
َ َّ
َ
ر
َ َ َْ
اءته األنصار ،ف َسل ُموا عليه وهو يُصيل» ،قال " :فقلت ِبلالل :كيف رأيْت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
قال« :فج
َ َ
ُ ر
َ َ َ َّ
َ َْ
َُ رُ َ
ُّ
يَ ُرد عليهم ِحني اكنوا يسلمون عليه وهو يصيل؟ " ،قال :يقول هكذا ،وبسط كفه ،وجعل بطنه أسفل ،وجعل ظهره إىل
ْ
فوق.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف جواز رد السالم باإلشارة حال الصالة لفعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك مع األنصار حني سلموا

عليه وهو يصيل يف مسجد قباء ،وصفته ببسط الكف فقط.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلحية يف اإلسالم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ٌ
ً
جامد يأِت ىلع وجهني ،فيكون ً
كيف ٌ :
استفهاما ،وهنا لالستفهام.
رشطا ،ويكون
اسم
َّ َّ
َّ
ُ
القول هو انلطق باللسان ،إال أنه يعُب به عن الفعل.
يقول هكذا  :األصل يف
ِ
َّ َ َ َ َ
رشهاِ ،ضد قبضها.
بسط كفه  :ن
ُ
كفه  :الكف:يه راحة ايلد مع األصابع.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ُ
َ
ِح ْر ُص ابن عمر-ريض اهلل عنهما -ىلع ُس َّن ِة انلَّ ر
يب -صىل اهلل عليه وسلم -وتت ُّب ِع آثاره ،فما فاته من سنته يسأل عنه من حرضه.
ُ ُ
َّ
ًِ
ْ
ٌ
أكانت بالرأس ،أو بايلد ،أو بالعني ،أو غريها.
سواء
أن اإلشارة يف الصالة ال تبْ ِطل َها ،ولو اكنت إشارة مفهومة تكيف عن الالكم،
ُ َ ر
ً
ُ
ُ
َّ
أن احلركة إذا اكنَ ْ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يبسط يده للك مسلم عليه.
ت قليلة حلاجة ال تبْ ِطل الصالة ،فهذا
َّ
ر
َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ُ
لما سلم من الصالةَّ ،
جواز السالم ىلع املصيل ،فإن انلَّ َّ
أقرهم ،ولم ينههم عن ذلك.
ر
َر
استحباب رد السالم من املصيل باإلشارة.
َ
َّ
َ
أبواب اخلريات حبَ َ
األعمال يأِت فعل اخلري ،ويرشعه ألمته ،عليه
بهذه
وهو
فيها،
حاهل
ب
س
يأِت
ه
فإن
؛
ُح ْس ُن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
ِ
الصالة والسالم.
ُ
َ
ْ
استحباب زيارة مسجد قباء ،والصالةِ فيه لِمن هو يف املدينة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
مسند أمحد بن حنبل ،إليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه.
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ََ
ََ َ
خطبنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم األضح بعد الصالة ،فقال :من صىل صالتنا َونسك نسكنا فقد
ى َ
أصاب النسك ،ومن نسك قبل الصالة فال نسك هل

احلديث :عن َ َ
الُباء بن َاعزب -ريض اهلل عنهما -قال« :خطبنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم األضَّح بعد الصالة،
ُ
ُّ َ
ََ
َ َ ُ ََ
فقال :من صىل صالتنا َون َسك ن ُسكنا فقد أصاب الن ُسك ،ومن نسك قبل الصالة فال ن ُسك هل .فقال أبو بُ ْردة بن ِنيَار -
َ
ََ
زب :-يا رسول اهلل ،إين نسكت شاِت قبل الصالة ،وعرفت أن ايلوم يوم أكل ورشب ،وأحببت أن
خال الُباء بن اع ٍ
تكون شاِت أول ما يذبح يف بييت ،فذحبت شاِت ،وتغديت قبل أن آِت الصالة .فقال :شاتك شاة حلم .قال :يا رسول اهلل،
ََ ً
َْ
ََ ْ
فإن عندنا عناقا نلا يه أحب إيل من شاتني؛ أفتَج ِزي عين؟ قال :نعم ،ولن جت ِز َي عن أحد بعدك».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خطب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف يوم عيد األضَّح بعد صالتها ،فأخذ يبني هلم أحاكم اذلبح ووقته يف ذلك ايلوم ،فذكر
هلم أنه من صىل مثل هذه الصالة ،ونسك مثل هذا النسك الذلين هما هديه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد أصاب النسك

املرشوع.
ً
ُُ ً
ً
ً
أما من ذبح قبل صالة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت اذلبح فتكون ذبيحته حلما ال نساك مرشواع مقبوال ،فلما سمع أبو بردة

خطبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :يا رسول اهلل ،إين ذحبت شاِت قبل الصالة ،وعرفت أن ايلوم يوم أكل ورشب ،وأحببت
أن تكون شاِت أول ما يُذبح يف بييت ،فذحبت شاِت ،وتغديت قبل أن آِت إىل الصالة.
َ
فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-ليست نسيكتك أضحية مرشوعة ،وإنما يه شاة حلم .قال يا رسول اهلل :إن عندي عنَاقا ُم َرباة
ََ ْ
يف ابليت ،واغيلة يف نفيس ،ويه أحب إيلنا من شاتني ،أفتُج ِزي عين إذا أرخصتها يف طاعة اهلل ونسكتها؟ قال -صىل اهلل
ُْ
ُ
عليه وسلم :-نعم ،ولكن هذا احلكم لك وحدك من سائر األمة خصيصة لك ،فال جت ِزي عنهم عناق من املعزى ما لم تتم
سنة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ُبا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يوم األضَّح  :يوم عيد األضَّح ،هو ايلوم العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر اذلي تُذبح فيه األنعام ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل.-
• صىل صالتنا  :صىل مثل صالتنا يف اهليئة والزمن واملاكن.
ُ
• ن ُسك  :ذبح.
ُُّ
ُُّ
• أصاب النسك  :وافق النسك املرشوع.
• قبل الصالة  :قبل تمام صالة العيد بالتسليم منها.
• فال نسك هل  :فال تقبل أضحيته وال تصح ،ولكن جيوز هل أكل حلم ذبيحته.
• أبو بردة بن نيار  :صحايب شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وما بعدها.
• تغديت  :أكلت أكلة الغداة ويه ما بني صالة الفجر وطلوع الشمس ،والغداء ما يؤلك أول انلهار ،ونسميه ايلوم فطوراً.
• شاتك شاة حلم  :أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية.
َ ً
• عنَاقا  :العناق األنىث من ودل املعزى إذا قويت ولم تتم السنة ،وهو بفتح العني وختفيف انلون.
• أحب ايل من شاتني  :لسمنها وكرثة قيمتها.
• بعدك  :سواك ،يعين أنها خصيصة أليب بردة.

فوائد احلديث:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقديم الصالة ىلع اخلطبة يف صالة العيد ،وأن هذا هو سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
أن من حرض الصالة واذلكر ثم ذبح بعد الصالة فقد أصاب السنة وحظي باالتباع.
وقت اذلبح يوم األضَّح يدخل بانتهاء صالة العيد.
أن يوم العيد يوم فرح ورسور وأكل ورشب ،فإذا أريد بذلك إظهار معىن العيد ،فهو عبادة.
ختصيص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا بردة -ريض اهلل عنه -بإجزاء العناق ،فهو هل من دون سائر األمة فال يقاس عليه.
فيه ديلل ىلع أن املأمورات إذا وقعت ىلع خالف مقتىض األمر لم يُعذر فيها باجلهل ،وتبىق اذلمة مشغولة إىل حني اإلتيان باملأمور ،خبالف
املنهيات ،وهذه قاعدة مليحة نافعة كما َّنبه ابن دقيق العيد.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة األوىل .1426
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم –عبد العزيز بن باز-اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين  -الرياض  -الطبعة األوىل .1435-
خالصة الالكم لفيصل املبارك احلريميل -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري طبعة دار الفكر دمشق األوىل .1381
تأسيس األحاكم ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج القاهرة مرص الطبعة األوىل.
صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل
1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
املوسوعة الفقهية الكويتية -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت -الطبعة( :من  1427 - 1404ه) األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دار
السالسل  -الكويت ،األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مرص ،األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.
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ً
خري الصدقة ما اكن عن ظهر غىن ،وايلد العليا خري من ايلد السفىل ،ويلبدأ أحدكم بمن يعول

َ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :خري الصدقة ما اكن عن ظهر
السفىل ،ويلَبدأْ ُ
يلع ،وتقول ُّ
ُ ُ
خري من ايلد ُّ
أحدكم ب َمن يَعول" .تقول امرأته :أنْ ِف ْق َ َّ
أم ودله :إىل َمن
ِغىن ،وايلد العليا ٌ ِ
ِ
ْ ْ ْ
َ ُ
َُْ ْ ْ
أط ِعم ِين واستَع ِمل ِين.
كلين ،ويقول هل عبده:
ت ِ
ٌ
درجة احلديث :صحيح ،لكن قوهل(( :تقول امرأته  )) .....مدرج من قول أيب هريرة.

املعىن اإلمجايل:

بني احلديث أن أفضل الصدقات ما اكن املتصدق به غري حمتاج إيله نلفق ِة عياهل وأهله ،وال حيتاجه لسداد دين عن نفسه،
وأن الواجب ىلع ُ
المن ِفق أن يبدأ بنفقات من يعول ،اكلزوجة واألوالد وما ملكت يمينه ،وأنه ال ينبيغ أن حيبس انلفقة عنهم
فيتصدق ىلع ابلعيدين ،ويرتك األقربني ،ممن يعوهلم وينفق عليهم.
ْ َ
وبني احلديث أنه إن ف ُضل عنده ما يزيد ىلع نفقة من هم حتت يده ،فإنه يتصدق ىلع األبعدين من الفقراء واملحتاجني ،ثم
َّ
بأن َ
المعطي واملنفق يه ُ
يد ُ
العليا ىلع يد اآلخذ ًّ
ً
ومعىن؛ وذلك بما أنفق من ماهل ،وبذل من
حسا
بني احلديث فضل اإلنفاق

إحسانه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري وابن حبان واللفظ هل.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان ،وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب.

معاين املفردات:
• عن ظهر غىن  :أي :ما اكن املتصدق به غري حمتاج إيله نلفق ِة عياهل وأهله ،وال حيتاجه لسداد دين عن نفسه.
• ايلد ُ
العليا  :يد ُ
المعطي.
• ايلد ُّ
السفىل  :يد السائِل.
ْ
ُ
َ
ُ
َ
• ويلَبدأ أحدكم بِمن يعول  :يلبدأ يف اإلعطاء واإلنفاق بأهل بيته اذلين ينفق عليهم.
ْ
• تقول امرأته :أن ْ ِف ْق َ َّ
يلع  :أي تقول هل :أط ِعمين واك ُسين ،ألن ذلك من انلفقة الواجبة عليك ،وذلك حال منعه انلفقة عليها ،أو تقديمه غريها
من قرابته عليها.
َ
• ُّ
أم ودله  :يه األمة اليت تَل من سيدها.
َ َ ُ
َ
كلين  :أي :إىل من ترتكين؟
• إىل من ت ِ
ً
ً
َ
• عبْ ُده  :العبد :هو ضد احلر ،وهو اذلي يكون رقيقا ومملواك للحر.
َ ْ
عين.
• واستع ِملين  :استخدمين يف العمل وإال ِ
فب ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

فضل الصدقة ،والرتغيب يف ابلذل واإلنفاق.
فضل ايلد العليا املنفقة أو املحسنة ىلع ايلد السفىل اآلخذة أو السائلة.
أن أفضل الصدقة ما اكن عن سعة وفضل وغىن بعد أن يؤدي ما يلزمه حنو أهله ومن يعول ،ثم جيود بعد ذلك ىلع ابلعيدين.
َّ
أن الواجب ىلع ُ
المن ِفق أن يبدأ بنفقات من يعول ،فال يذهب يلتصدق ىلع ابلعيدين ،ويرتك األقربني ،ممن يعوهلم وينفق عليهم.
وجوب اإلنفاق ىلع من ذكر من الزوجة واململوك.
َّ
َّ
أن الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال -صىل اهلل عليه وسلمَّ :-
"هن َعوان
أن نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع انلفس؛ ذلك
عندكم"؛ أي :أسريات.
َّ
أن اذلي يعرس بنفقة زوجته عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ ،وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اثلانية1414 ، اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه لألبلاين ،دار باوزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -الطبعة:األوىل 1424 ،ه.
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ،حتقيق :سمري بن أمني الزهريي ،دار الفلق  -ط :السابعة 1424 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
يح
ِ
 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري للقسطالين املطبعة الكُبى األمريية ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427 خمتار الصحاح زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ت :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،الطبعة :اخلامسة1420 ،ه.
 -معجم اللغة العربية املعارصة ،د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،ه.
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خري انلاكح أيَّسه

احلديث :عن عقبة بن اعمر قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-خري انلاكح أي ْ َ ُ
رسه» ،وقال انليب -صىل اهلل
َُر َ َ
َ
ك فُالنة «قال :نعم ،قال هلاْ :
أتر َضني أن أُ ر
زو َج ِك فالنا» قالت :نعم ،فزوجها رسول
عليه وسلم -لرجل :أترىض أن أزوج
ً
ُْ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يَفرض صداقا ،فدخل بها ،فلم يُعطها شيئًا ،فلما حرضته الوفاة قال :إن رسول اهلل -
ُ
َ
ُْ
ُْ
صىل اهلل عليه وسلم -زوجين فالنة ،ولم أعطها شيئًا ،وقد أعطيتها َسهيم من خيُب ،فاكن هل سهم خبيُب فأخذته فباعته
فبلغ مائة ألف.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حث ىلع تيسري انلاكح ،وبني أن أفضلية
َّ
َّ
ً
جائزا،
انلاكح تكون مع قلة املهر ،وأن الزواج بمهر قليل مندوب إيله؛ وأن الكرثة يف املهر ىلع خالف األفضل ،وإن اكن ذلك
ً
ألن املهر إذا اكن قليال لم يستصعب انلاكح من يريده فيكرث الزواج املرغب فيه ،ويقدر عليه الفقراء ويكرث النسل اذلي
هو أهم مطالب انلاكح ،ثم ذكر عقبة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عرض ىلع رجل أن ر
يزوجه امرأة ،ثم
ً
عرض ذلك ىلع املرأة ،فلما وافق الطرفان َّ
زوجهما انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يسم الرجل للمرأة صداقا ،ودخل بها دون
ْ
ْ
أن يُعطيها شيئًا ،فلما حرضتْ ُه الوفاة أعطاها ً
أرضا هل من غنائم خيُب ً
مهرا هلا ،فأخذت ُه املرأة وباعت ُه فبلغ ثمنه مائة ألف.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• أيرسه  :أسهله ىلع الرجل.
• سهم خبيُب  :نصيب من غنائم خيُب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َّ

َّ
أن خري الصداق أيرسه وأسهله وأقله مؤنة ىلع الزوج.
ً
قنطارا).
استحباب ختفيف املهر ،وأن غري األيرس ىلع خالف ذلك ،وإن اكن جائزا كما أشارت إيله اآلية الكريمة يف قوهل( :وآتيتم إحداهن
ُّ
َّ
ر
َّ
ويسهل طريقه؛ تلحصل املقاصد الطيبة ،واثلمار احلميدة من الزواج.
يتشوف إىل عقد انلاكح ،وحيث عليه،
أن الشارع احلكيم
إباحة دخول الرجل ىلع زوجته ،وإن لم يعطها شيئًا.
َّ ً
َّ
َّ
ً ُ َّ
صداق وإن قل؛ واألفضل كونه قبل ادلخول يلكون هدية للزوجة ،وحتفة تقدم هلا عند ادلخول عليها.
أنه البد يف انلاكح من
ٍ
َّ
ً
ً
مقصودا ذلاته يف انلاكح ،فليس هو ً
عوضا مرادا ،وإنما هو ِحنلة يف هذا العقد املبارك.
أن الصداق ليس
ً
َّ
ر
يقدم ما َّ
ً
تيرس ،وىلع الزوجة وأويلائها أن يقبلوا ما يُقدم إيلهم ،فليس
ومانعا من الزواج؛ فعىل الزوج أن
أنه ينبيغ أن ال يكون الفقر اعئقا
القصد من الزواج اتلجارة واملساومة ،وإنما القصد االتصال وحتقيق نتاجه.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين  ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
يح
ِ
 سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ،دار آل بروم  ،الطبعة :األوىل. نيل األوطار للشواكين  ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي  ،دار احلديث ،مرص الطبعة :األوىل1413 ،ه.َ
اتليسري للصنعاين ،ت :حمَ َّمد ُصبْيح َحالقَ ،مكتَبَ ُة ُّ
إليضاح َم َعاين َّ
 َّالرشد ،الطبعة :األوىل 1433 ،ه.
اتلحبري
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خري صفوف الرجال أوهلا ،وَشها آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها ،وَشها أوهلا

َّ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-خ ْ ُ
ري صفوف ر
أوهلا،
الرجال
َ
ري صفوف النرساء آخ ُرهاُّ َ ،
ُّ
وخ ْ ُ
ورشها ُ
ورشها أوهلا».
آخرها،
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الرجال وأكرثها أجرا الصف األول؛ لقربهم من اإلمام ُ
أفضل صفوف ر
وبعدهم عن النساء ،وأقلها أجرا وفضال الصف املؤخر؛
َّ ْ
ر
املصيل عن سماع القراءةُ ،
وبعده من َ
حرم اإلمام ،وادلاللة ىلع قِلة رغبَة املتأخر يف اخلري واألجر ،وأفضل صفوف النساء،
ُبلعد
وأكرثها أجراَّ :
الصف ُ
الم َؤخر؛ وذلك؛ ألنه أسرت للمرأة؛ ُبلعدها عن صفوف ر
الرجال ،وأقلها أجرا وفضال الصفوف األوىل؛
ُ
لقربها من الفتنة ،أو اتلعرض هلا.
وهذا إذا صلت النساء مع الرجال يف ماكن واحد وحتت سقف واحد ،أما إذا َصلني وحدهن أو منفصالت عن الرجال فحكم
َّ
صفوفهن حكم صفوف الرجال ،ويكون خري صفوف النساء أوهلا ،ورشها آخرها.

وبناء ىلع هذا :فمصليات النساء اليت قد سرتت بساتر حبيث ال يرين الرجال وال يرونهن ،فتكون صفوفهن األوىل أفضل من

الصفوف املؤخرة النتقاء املحظور.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صالة املرأة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال يوجد - :
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
رش الصفوف املؤخرة؛ ُبلعد املصيل عن سماع القراءةُ ،
وأن َ َّ
وبعده من َ
حرم اإلمام ،وادلاللة ىلع ِقلة
كنة،
فضيلة الصف األول ،وأنه أفضل األم ِ
رغبة املتأخر يف اخلري واألجر .
ر
احلث والرتغيب يف َّ
الصف األول بالنسبة للرجال ،واألول  :هو اذلي هل األولوية املطلقة ،وهو ما ييل اإلمام ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم:-
الصف األولْ ،
(لو يعلم انلاس ما يف ر
الستَهموا عليه).
أن أفضل صفوف النرساء وأكرثها أجرا الصف املؤخر ،وهذا إذا صلني مع الرجال حتت سقف واحد؛ ألن املطلوب منهن ر
السرتُ ،
وابلعد عن
َّ
ْ
نظر الرجال ،وأما إذا َصلني لوح ِدهن أو يف ماكن ال يرين الرجال فحكم صفوفهن حكم صفوف الرجال ،فأفضلها أوهلا.
ْ
َّ ُّ
جواز صالة النساء يف املسجد مع ر
الرجال يف صفوف مستقلة ،لكن مع التسرت واحلِش َمة.
َّ
َّ
َ ُ
ك َّن صفوفا ،كصفوف ر
الرجال ،وال يتفرقن ولو اكنت مقتدية باإلمام ،بل عليهن الرتاص يف الصف
أن النساء إذا اجتمعن يف املسجد ،فإنهن ي
وسد اخللل ،كما يف صفوف الرجال.
ثبوت اتلفاضل بني األعمال ،أي أن األعمال تتفاضل فيكون بعضها أفضل من بعض.
أن انلاس يتفاضلون حبسب أعماهلم ،وهذا فيه رد ىلع طائفتني مبتدعتني ،وهما :اخلوارج ،واملعزتلة؛ ألن هؤالء يقولون :أن اإليمان ال يتفاضل،
ً
إما أن يوجد لكه أو يُعدم لكه ،وهذا ال شك أن فيه ضالال وخطأ.
أن الشارع يَتَ َّ
شوف إىل َرصف النرساء عن ر
الرجال حىت يف مواطن العبادة.
أن النساء يف أول اإلسالم لم يكن بني صفوفهن وصفوف الرجال َساتر ،ولعل ذلك لضيق احلال أو لغري ذلك مما يتعذر معه جعل َّ
الساتر.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتُبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1
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َدبَّ َر َر ُج ٌل م ْن األَنْ َصار ُغالما ً َهلُ

َ َّ َ ُ ٌ ْ َ
األنْ َصار ُغالما ً َ ُ
هلَ ،-ويف لَ ْفظ :بَلَ َغ َّ
انل َّ
يب -صىل
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :دب َر رجل ِمن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ َّ َ ُ ً ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ً َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
اعه َر ُسول اهلل بِث َمانِ ِمائ ِة ِد ْره ٍم،
اهلل عليه وسلم :-أن رجال ِمن أصحابِ ِه أعتق غالما هل عن دب ٍر -لم يكن هل مال غريه فب
ُ َ َ َ َُ َ
ث َّم أ ْر َسل ث َمنه إيلْ ِه.

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ َّ
علق رجل من األنصار عتق غالمه بموته ،ولم يكن هل مال غريه ،فبلغ ذلك انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ف َعد هذا العتق
َّ
من اتلفريط ،ولم َّ
يقره ىلع هذا الفعل ،فرده وباع غالمه بثمانمائة درهم ،أرسل بها إيله ،فإن قيامه بنفسه وأهله أوىل هل وأفضل
ًَ
من العتق ،وئلال يكون اعلة ىلع انلاس.

ومثل هذه األحاديث فيها أحاكم يتعرف عليها اإلنسان ولو لم يعمل بها ،وال ينبيغ أن يرتك تعلمها وفهمها حبجة أنه ال يوجد
ً
رقيق ايلوم ،فإن الرق موجود يف أماكن من أفريقيا ،وقد يعود مرة أخرى ،واكن موجودا من قديم الزمان وحىت جاء اإلسالم
وبعد ذلك ،ولكن اإلسالم يتشوف للحرية والعتق إذا حصل الرق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق ر
والرق
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• دبُر  :بضم ادلال املهملة ،وضم ابلاء املوحدة ،وهو عكس القبُل من لك يشء ،واملراد هنا :بعد موته.

فوائد احلديث:

 .1صحة اتلدبري ،وهو متفق عليه بني العلماء ،ولكن األنصاري ال يملك غري هذا العبد فذللك لم يقره انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2املدبَّر يعتق من ثلث املال ،ال من رأس املال ،ألن حكمه حكم الوصية؛ ألن الك منهما ال ينفذ إال بعد املوت.
 .3جواز بيع العبد املدبر مطلقا للحاجةَّ ،
اكدلين وانلفقة؛ ألن الوصية جيوز تعديلها.
ُ
 .4أن األوىل واألحسن ملن ليس عنده َس َعة يف الرزق أن جيعل ذلك نلفسه وملن يعول ،فهم أوىل من غريهم ،وال ينفقه يف نوافل العبادات من
َ
ْ
َ
ََ ُْ ُ
ْ
ْ
َّ َ
ْ ْ
جت ُد ُوه ِعن َد
يحرص ىلع اغتنام الفرص باإلنفاق يف طرق اخلري (وما تن ِفقوا ِمن يش ٍء ِ
الصدقة والعتق وحنوها ،أما اذلي وسع اهلل عليه رزقه ،فل ِ
اهلل).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام -حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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َ
َ ْ ُ َ
َ َ
َ َ ُ
دخلت أنا وأِب ىلع أِب برزة األسليم ،فقال هل أِب :كيف اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل المكتوبة؟

َ
َ
ىلع أيب بَ َ
(د َخ ُ
رزة األسليم ،فقال هل أيب :كيف اكن انليب -
لت أنا وأيب
احلديث :عن أيب املنهال سيار بن سالمة قال:
َ ْ
ُ َ ر
ر
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
كتُ َ
وبة؟ فقال :اكن يُصيل الهجري -اليت تدعونها األوىل -حني تدحض الش ُ
مس .ويصيل
صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الم
ِ
ِ
َّ ُ َ َ َ
َُ ر
َ َ
َ َ
َ
َ
ُّ
ْ
َ
ُ
َ َ َ
رج ُع أ َح ُدنا إىل َرح ِله يف أقىص املدينة والشمس حية ،ون ِسيت ما قال يف المغرب .واكن يست ِحب أن يؤخر من
العرص ثم ي ِ
َ
َ َ َّ َ َ
ََْ ُ
َ
َ
الع َشاء اليت تَ ُ
دعونَها َ
الغ َداة ِحني يَعر ُف َّ
الر ُجل
انلوم قبل َها ،واحلديث بَعدها .واكن ينف ِتل من َصالة
العتَ َمة ،واكن يكره
ِ
ِ
ر
َ
َ
َج ِليسه ،واكن ي َ
الستني إىل املائة).
قرأ ِب ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو برزة -ريض اهلل عنه -أوقات الصالة املكتوبة ،فابتدأ بأنه اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يصىل صالة الظهر ،حني تزول
الشمس أي تميل عن وسط السماء إىل جهة املغرب ،وهذا أول وقتها.

ويصىل العرص ،ثم يرجع أحد املصلني إىل مزنهل يف أبعد ماكن باملدينة والشمس ما تزال حية ،وهذا أول وقتها.

أما املغرب فقد نيس الراوي ما ورد فيها ،ودلت انلصوص واإلمجاع ىلع أن دخول وقتها بغروب الشمس.

واكن -صىل اهلل عليه وسلم -يستحب أن يؤخر العشاء ،ألن وقتها الفاضل هو أن تصىل يف آخر وقتها املختار ،واكن يكره
انلوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها املختار أو يفوت اجلماعة فيها ،وخمافة االستغراق يف انلوم وترك صالة الليل واكن

يكره احلديث بعدها خشية اتلأخر عن صالة الفجر يف وقتها ،أو عن صالتها مجاعة .كما ينرصف من صالة الفجر ،والرجل

يعرف من جلس جبانبه ،مع أنه يقرأ يف صالتها من ستني آية إىل املائة ،مما دل ىلع أنه اكن يصليها بغلس.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
َ َ ْ ََ
راوي احلديث :أبو بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• َ
المكتُ َ
وبة  :املفروضة ،.ويه الصلوات اخلمس.
• األوىل  :يه الظهر ،ألنها أول صالة أقامها جُبيل للنيب -عليه الصالة والسالم.-
َّ
َْ ُ
الش ُ
مس  :تزول عن وسط السماء إىل جهة الغرب.
• تد َحض
• إىل َرح ِله  :إىل مزنهل.
• يف أقىص املدينة  :أبعدها.
َّ
• َ
اله ِجري  :صالة الظهر؛ ألن اهلجري :شدة احلر عند منتصف انلهار بعد الزوال.
ٌ
َّ ْ
• والشم ُس َح َّية  :بيضاء ذات شعاع.
َُ ر
• يَستَ ِحب  :يرغب.
• َ
العتَ َمة  :حمركة ،ظلمة الليل حني يغيب الشفق ،ويمىض من الليل ثلثه ،ويراد هنا ،صالة العشاء.
ََْ ُ
َ َ
َ
• ينف ِتل من صال ِة الغداة  :ينرصف من صالة الصبح.
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ
يسه  :يدري من جيالسه.
عرف الرجل ج ِل
• ِحني ي ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ُّ
تأدب الصغري مع الكبري.
مسارعة املسؤول باجلواب إذا اكن اعرفا به.
حرص السلف ىلع معرفة السنة من أجل اتباعها.
بيان أول أوقات الصلوات اخلمس ،ويبدأ وقت الصالة اليت بعدها خبروج ما قبلها ،فليس بني وقتيهما وقت فاصل.
بيان أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصليها يف أول وقتها ،عدا العشاء.
ً
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.6
.7
.8
.9
.10

األفضل يف العشاء اتلأخري إىل آخر وقتها املختار ،وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخري العشاء بعدم املشقة ىلع املصلني كما تقدم.
كراهة انلوم قبل صالة العشاء ،ئلال يضيع اجلماعة ،أو يوقعها بعد وقتها املختار.
كراهة احلديث بعدها ئلال ينام عن صالة الليل ،أو عن صالة الفجر مجاعة ،لكن كراهة احلديث بعد العشاء ال تنسحب ىلع مذاكرة العلم
انلافع أو االشتغال بمصالح املسلمني.
ً
قوهل( :اليت تدعونها َ
العتَ َمة) ديلل ىلع كراهة تسمية صالة العشاء بالعتمة ،وقد جاء يف صحيح مسلم مرفواع "ال يغلبنكم األعراب ىلع اسم
صالتكم ،فإنها يف كتاب اهلل العشاء " وورد ما يدل ىلع اجلواز ،فيف الصحيحني عن أيب هريرة مرفواع" :لو تعلمون ما يف العتمة والفجر"،
فانليه عن هجر االسم الرشِع.
فضيلة تطويل القراءة يف صالة الصبح ،وأن يصليها بغلس.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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َ
َ ْ َ
دع ما يريبك إَل ما ال يريبك
احلديث :عن احلسن بن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهما -قال :حفظت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-
َ ْ
« :دع ما يَ ِريبك إىل ما ال يَ ِريبك».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ىلع املؤمن أن يرتك ما يشك يف حله خشية أن يقع يف احلرام وهو ال يشعر؛ بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه إىل ما اكن ِحله
ً
ً
متيقنا ليس فيه شبهة يلكون مطمنئ القلب ،ساكن انلفس ،راغبًا يف احلالل اخلالص ،متباعدا عن احلرام والشبهات وما

ترتدد فيه انلفس.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > اتلعارض والرتجيح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة  -ابليوع  -األطعمة واألرشبة  -الرقائق.
راوي احلديث :احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• دع  :اترك.
• يريبك  :بفتح ياء املضارعة وضمها ،والفتح أفصح وأشهر :أي ما تشك فيه.
• إىل ماال يريبك  :ما ال تشك فيه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ىلع املسلم بناء أموره ىلع ايلقني ،وأن يكون يف دينه ىلع بصرية.
انليه عن الوقوع يف الشبهات ،واحلديث أصل عظيم يف الورع.
إذا أردت الطمأنينة واالسرتاحة فاترك املشكوك فيه واطرحه جانباً.
َ ً
املشتبهات تورث قلقا يف انلفس.
الرتغيب يف الصدق واتلحذير من الكذب.
رمحة اهلل بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة انلفس وابلال ونهاهم عما فيه قلق وحرية.
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع اللكم ،واخترص هل الالكم اختصارا.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الُباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبيِّخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،نرش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1416 ،ـه1995 -م.سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.-سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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دخل أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -ىلع امرأة من أمحس يقال هلا :زينب ،فرآها ال تتلكم

احلديث :عن قيس بن أيب حازم ،قال :دخل أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -ىلع امرأة من أَ ْ َ
مح َس يقال هلا :زينب،
ً
ْ
فرآها ال تتلكم .فقال :ما هلا ال تتلكم؟ فقالواَ :ح َّجت مص ِمتة  ،فقال هلا :تكليم ،فإن هذا ال حيل ،هذا من عمل اجلاهلية،
فتلكمت.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دخل أبو بكر -ريض اهلل عنه -ىلع امرأة من قبيلة أمحس اسمها زينب ،فوجدها ال تتلكم ،فسأهلم :ملاذا ال تتلكم ،فقالوا:
حجت ساكتة ،فقال هلا :تكليم ،فإن ترك الالكم باللكية ال جيوز؛ فإنه اكن من عبادات اجلاهلية ثم حرمه اإلسالم ،ودخول

الرجل ىلع املرأة من غري ريبة وال خلوة كما فعل الصديق -ريض اهلل عنه -جائز.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من عمل  :من عبادتهم اليت يزعمون أنها تقربهم إىل اهلل -تعاىل.-
• أمحس  :قبيلة من قريش ،وسموا محسا ألنهم حتمسوا يف دينهم أي  :تشددوا.
• مصمتة  :ساكتة.
فوائد احلديث:

 .1املستحب اتللكم باخلري من أمر بمعروف أو نيه عن منكر أو إفشاء السالم أو تعليم انلاس ،وإال ،فال.
 .2من حلف أال يتلكم يستحب هل الالكم وال كفارة عليه.
 .3وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا.
 .4ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ابليت ،وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ابليت ،وأسامة بن
ً
َ
َ
ُ
فلقيت بالال ،فسأتله :هل صىل
زيد وبالل وعثمان بن طلحة ،فأغلقوا عليهم ابلاب فلما فتحوا كنت أول من َول َج.
َ ُ َْ ََ َْ
ني».
فيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم  ،بني العمودي ِن ايلما ِني ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا فتح اهلل -تبارك وتعاىل -مكة يف السنة اثلامنة من اهلجرة ،وطهر بيته من األصنام واتلماثيل والصور ،دخل -صىل اهلل عليه
وسلم -الكعبة املرشفة ،ومعه خادماه ،بالل ،وأسامة ،وحاجب ابليت عثمان بن طلحة -ريض اهلل عنهم ،-فأغلقوا عليهم

ابلاب ئلال يزتاحم انلاس عند دخول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها لريوا كيف يتعبد ،فيشغلوه عن مقصده يف هذا
املوطن ،وهو مناجاة ربه وشكره ىلع نعمه؛ فلما مكثوا فيها طويال فتحوا ابلاب.

واكن عبد اهلل بن عمر حريصا ىلع تتبع آثار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وسنته ،وذلا فإنه اكن أول داخل ملا فتح ابلاب ،فسأل

بالال :هل صىل فيها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال بالل :نعم ،بني العمودين ايلمانيني .واكنت الكعبة املرشفة ىلع

ستة أعمدة ،فجعل ثالثة خلف ظهره ،واثنني عن يمينه ،وواحدا عن يساره ،وجعل بينه وبني احلائط ثالثة أذرع ،فصىل

ركعتني ،وداع يف نواحيها األربع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َ
ابليت  :الكعبة.
َ َُ
• أغلقوا  :قفلوا ابلاب ،وهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومن معه ،واذلي بارش اإلغالق :عثمان بن طلحة.
• َ
ابلاب  :باب الكعبة.
َ
َ
• َولج  :دخل.
َْ َ َ َ
الع ُمودين  :أي صىل بني العمودين.
• بني
ً
َ
َ
يومئذ أعمدة ،فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عمودين عن يمينه ،وعمودا عن يساره،
• ايلَما ِنيني  :الذلين من جهة ايلمن ،واكن يف ابليت
ٍ
وثالثة خلفه ،أما ايلوم ففيه ثالثة أعمدة فقط.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

استحباب دخول الكعبة املرشفة ،والصالة فيها ،وادلاعء يف نواحيها.
دخول الكعبة ليس من مناسك احلج ،وإنما يه فضيلة يف ذاتها؛ وهلذا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يدخلها يف حجته ،وإنما دخلها يف
اعم الفتح ،ولم يدخلها إال مرة واحدة.
جواز صالة الفريضة يف جوف الكعبة؛ ألن ما جازت فيه انلافلة جازت فيه الفريضة إال بديلل.
جواز إغالق باب الكعبة للحاجة.
جواز صالة املنفرد بني العمودين.
جعل اجلدار سرتة ،يف الصالة ،أوىل من جعل العمود.
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم بأفعال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلتبعوه فيها.
قبول خُب الواحد يف األمور ادلينية إذا اكن ثقة.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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دخل يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعندي رجل ،فقال :يا اعئشة ،من هذا؟ قلت :أيخ من
الرضاعة ،فقال :يا اعئشة :انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :دخل يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعندي رجل ،فقال :يا
اعئشة ،من هذا؟ قلت :أيخ من الرضاعة ،فقال :يا اعئشة :انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اعئشة ،فوجد عندها أخاها من الرضاعة -وهو ال يعلم عنه -فتغري وجهه -صىل اهلل
ً
ًََْ
رية ىلع حمارمه.
عليه وسلم ،-كراهة تللك احلال ،وغ
السبب اذلي َّ
َ
غري وجهه ،فأخُبته :أنه أخوها من الرضاعة.
فعلمت
َ
فقال :يا اعئشة ْ
وتثبَت يف الرضاعة ،فإن منها ما ال يسبب املحرمية ،فال بد من رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها
انظرن

العظام ،وذلك أن تكون من املجاعة ،حني يكون الطفل حمتاجا إىل اللنب ،فال يتقوت بغريه ،فيكون حينئذ اكجلزء من
ً
حمرما للمرضعة واعئلتها ،فال حتتجب عنه ،وخيلو
املرضعة ،فيصري كأحد أوالدها ،فتثبت املحرمية ،واملحرمية أن يكون
بها ،ويكون حمرمها يف السفر ،وهذا يشمل املرضعة وزوجها صاحب اللنب ،وأوالدهما وإخوانهما وآباءهما وأمهاتهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع > حكم الرضاع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الشهادات  -كتاب انلاكح.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• دخل يلع  :يف حجريت.
• انظرن  :تأملن.
• من إخوانكن  :من الرضاع ،وذلك بانلظر يف الرضاع هل هو رضاع صحيح برشطه أم ال ،ولكمة "من" استفهامية مفعول به.
• فإنما الرضاعة  :اليت تثبت بها احلرمة وحتل بها اخللوة.
• من املجاعة  :حبيث يكون الرضيع طفال يسد اللنب جوعته ،ألن معدته ضعيفة يكفيها اللنب وينبت بذلك حلمه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

غرية الرجل ىلع أهله وحمارمه ،من خمالطة األجانب.
إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه ،فعليه اتلثبت قبل اإلنكار.
اتلثبت من صحة الرضاع املحرم وضبطه ،فهناك رضاع ال حيرم ،كأن ال يصادف وقت الرضاع املحرم.
أنه البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته ،فإن الرضاعة من املجاعة.
احلكمة يف كون الرضاع املحرم هو ما اكن من املجاعة أنه حني يتغذى بلبنها حمتاجا إيله ،يشب عليه حلمه ،وتقوى عظامه ،فيكون اكجلزء
منها ،فيصري كودل هلا تغذى يف بطنها ،وصار بضعة منها.
أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته واالحتياط يف ذلك وانلظر فيه.
ُ
أن الرضعة الواحدة ال حت رر ُم؛ ألنها ال تغين من ٍ
جوع ،وأوىل ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الرشيعة وهو مخس رضعات.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة  -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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ً
ْ ََْ
ً
ُ ِّ َ ْ
توفيت ابنته ،فقال :اغسلنها ثالثا ،أو مخسا ،أو أكْث
دخل علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني
َ َ ْ ُ َّ َ َّ
ً
ْ
َ ْ ُ َّ
ً
اكفورا -أو شيئا من اكفور -فإذا فرغنت فآذنين
من ذلك -إن َرأينت ذلك -بماء َوسد ٍر ،واجعلن يف األخرية

ُ
َ
ُ ر ْ
احلديث :عن أم َع ِط َّية األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت« :دخل علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني ت ُوفيَت
ْ ْ
ْ
ُ
ْ
اغسلْنَ َها ثالثا ،أو مخسا ،أو أكرث من ذلك -إن َرأَيْ ُ َّ
َت ذلك -بماء َو ِسد ٍر ،واج َعل َن يف األخرية اكفورا -أو شيئا
ابنته ،فقالِ :
ْ
َْ َ
َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ ُ َّ َ َّ
َت فآ ِذن ِين » .فلما ف َرغنا آذن ُاه ،فأعطانا َحق َو ُه ،وقال :أش ِع ْرن َها بِ ِه -تعين إزاره.-
من اكفور -فإذا فرغ
ُ َ َّ َ
ُ
ََْْ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
واض ِع الوضوء منها» وإن أم ع ِطية قالت :وجعلنا رأسها ثالثة قرون».
ويف رواية «أو سبعا» ،وقال « :ابدأن بِميا ِم ِنها وم ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ملا ت ُوفيت زينب -ريض اهلل عنها ،-ويه بنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ، -دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع النسوة
الالِت يغسلنها ،وفيهن "أم عطية األنصارية" يلعلمهن صفة غسلها ،تلخرج من هذه ادلنيا إىل ربها ،طاهرة نقية فقال:
اغسلنها ثالثاً ،أو مخسا ،يلكون قطع غسلهن ىلع وتر أو أكرث من ذلك ،إن َرأيْ ُ َّ
َت أنها حتتاج إىل الزيادة ىلع اخلمس ،وأنه

الزم.
ً
ويلكون الغسل أنىق ،واجلسد أصلب ،اجعلن مع املاء سدرا ،ويف األخرية اكفورا ،تلكون مطيبة بطيب يبعد عنها اهلوام ،ويشد
جسدها ،ووصاهن أن يبدأن بأرشف أعضائها ،من امليامن ،وأعضاء الوضوء ،وأمرهن  -إذا فرغن من غسلها ىلع هذه الكيفية-

أن خيُبنه.

فلما فرغن وأعلمنه ،أعطاهن إزاره اذلي بارش جسده الطاهر ،ليشعرنها إياه ،أي يلكون مما ييل جسدها ،فيكون بركة عليها

يف قُبها ،وقد نقضت النسوة الالِت يغسلن زينب رأسها وغسلنه وجعلنه ثالثة قرون انلاصية قرن واجلانبان قرنان وألقينه

خلفها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تكريم بين آدم  -شفقة الوادل ىلع ودله.
ُ
راوي احلديث :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

املفردات:
معاين َ َ
ْ
َّ
ذلك  :إن اكن رأيكن واجتهادكن أنها حتتاج أكرث من اخلمس ،املخاطبة أنىث.
• رأيَت ِ
ْ
• ِسدر  :هو شجر انلبق ،واذلي يغسل امليت بورقه بعد طحنه.
• يف األخرية  :يف الغسلة األخرية.
ُ
ُ
• اكفور  :نوع من الطيب ،من خواصه أنه يصلب اجلسد.
• شيئا من اكفور  :أو للشك من الراوي وهذا يشعر بقلة الاكفور.
• فَ َر ْغ ُ َّ
َت  :انتهيَت من غسلها.
• آذنين  :أعلمنَ ِين.
ْ
• َحقوه  :بفتح احلاء وكرسها األصل فيه أنه موضع شد اإلزار ،وتوسعوا فيه فأطلقوه ىلع اإلزار نفسه.
ْ َ
• أش ِع ْرن َها إياه  :الشعار ما ييل اجلسد من اثلياب ،ومعناه :اجعلن إزاري مما ييل جسدها حبيث يكون مالصقا هل ليس بينه وبني جسدها ثوب
قبله.
• بميامنها  :امليامن :مجع "ميمنة" بمعىن ايلمني ،ومنه قوهل تعاىل{ :وأصحاب امليمنة}.
• مواضع الوضوء  :يه ايلدان إىل املرفقني والرجالن إىل الكعبني والوجه والرأس.
ُ
• قرون  :ضفائر.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

وجوب غسل امليت املسلم ،وأنه فرض كفاية.
أن املرأة ال يغسلها إال النساء ،والرجل ال يغسله إال الرجال ،إال ما استثىن من املرأة مع زوجها ،واألمة مع سيدها ،فللك منهما غسل صاحبه.
َ
أن يكون بثالث غسالت ،فإن لم يكف ،فخمس ،فإن لم يكف ،ز َ
يد ىلع ذلك ،حبسب املصلحة واحلاجة ،وبعد ذلك إن اكن ث َّم يشء من
ِ
ِ ِ
َّ
انلجاسات خرج من اجلسدُ ،سد املحل اذلي خيرج منه األذى.
أن يقطع الغاسل غسالته ىلع وتر ،ثالث ،أو مخس ،أو سبع.
أن يكون مع املاء سدر؛ ألنه ُينَيقُ ،
ويصلب جسد امليت وأن املاء املتغري بالطاهر باق ىلع طهوريته.
ِ
أن ُي َط َّي َ
ُ
ب امليت مع آخر غسالته ،ئلال يذهب املاء ،ويكون الطيب من اكفور ،ألنه -مع طيب راحئته -يشد اجلسد ،فال يرسع إيله الفساد.
ابلداءة بغسل األعضاء الرشيفة ،ويه :امليامن ،وأعضاء الوضوء.
استحباب ترسيح شعر امليتة وضفره ثالث ضفائر ،وجعله خلف امليتة.
جواز اتلعاون يف غسل امليت لكن ال حيرض إال من حيتاج إيله.
اتلُبك بآثار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كمالبسه  ،وهذا يشء خاص به ،فال يتعداه إىل غريه من العلماء والصاحلني ،ألن هذه األشياء
ُ
توقيفية ،والصحابة لم يعملوها مع غريه قط وألنه مع غريه وسيلة للرشك وفتنة ملن تُبك به.
شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكمال صلته لرمحه.
جواز تفويض الشخص األمني يف العمل بما اؤتمن عليه إذا اكن أهال للتفويض.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .
تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل .1426
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الرياض.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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دخلت –يعين -:ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو يتوضأ ،واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع صدره ،فرأيته
يفصل بني املضمضة واالستنشاق

ََ
َ َ ْ ُ َْ
ىلع َّ
انل ِيب صىل اهلل
ت -يع ِىن:
احلديث :عن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين -ريض اهلل عنه -قال :دخل
َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
اق.
عليه وسلم -وهو يتوضأ والماء ي ِسيل ِمن وج ِه ِه و ِحلي ِت ِه ىلع صد ِرهِ فرأيته يف ِصل بني المضمض ِة وا ِ
الس ِتنش ِ
درجة احلديث :إسناده ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

عن طلحة بن مرصف ،عن أبيه ،عن جده قال :دخلت –يعين -:ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو يتوضأ ،واملاء يقطر ،من

وجهه وحليته ،فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاق ،أي :يأخذ غرفة للمضمضة ،وغرفة لالستنشاق ،فإذا اكن ثالث
ً
غرفات ،فيكون ستا ثالث للمضمضة وثالث لالستنشاق ،واحلديث حجة ملن يرى الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ لكن
احلديث ضعيف ال تقوم به حجة ،واثلابت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لم يكن يفصل بني املضمضة واالستنشاق،
بل يتمضمض ويستنشق بماء واحد ،أي غرفة نصفها للفم ونصفها لألنف؛ ألن الفم واألنف يف عضو واحد وهو الوجه ،فال

داِع ألخذ ماء جديد لألنف ،فاثلابت عنه -صىل اهلل عليه وسلم -اجلمع بني املضمضة واالستنشاق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• يفصل  :الفصل :هو اتلفريق بني شيئني.
ُّ
• املضمضة  :إدارة املاء يف الفم ثم جمه.
• االستنشاق  :جذب املاء بنفس إىل داخل األنف.

فوائد احلديث:
.1

جواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ يلكون أبلغ يف اإلسباغ واإلنقاء.

املصادر واملراجع:

 -1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،إعتناء عبدالسالم السليمان ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
 -2توضيح األحاكم من بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل البسام ،مكتبة األسدي-مكة املكرمة ،الطبعة اخلامسة1423 ،ه.
 -3سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
 -4ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 -5عون املعبود رشح سنن أيب داود؛ للعالمة حممد شمس احلق العظيم آبادي ،حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان ،املكتبة السلفية-املدينة املنورة،
الطبعة اثلانية1388 ،ه.
 -6فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق صبيح بن حممد رمضان وغريه ،املكتبة اإلسالمية-
القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
 -7منحة العالم يف رشح بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
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دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات

ْ
َ َ
ُ
سبع كيات،
احلديث :عن قيس بن أيب حازم ،قال :دخلنا ىلع خباب بن األرت  -ريض اهلل عنه  -نعوده وقد اكتَوى
ً
َ
فقال :إن أصحابنا اذلين َسلفوا مضوا ،ولم تنقصهم ادلنيا ،وإنا أصبنا ما ال جند هل َموضعا إال الرتاب ولوال أن انليب -
ُ
دلعوت به .ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبين حائطا ً هل ،فقال :إن املسلم يلُ َ
َ
ؤجر
ندعو باملوت
صىل اهلل عليه وسلم  -نهانا أن
ُ
يف لك يشء يُنفقه إال يف يشء جيعله يف هذا الرتاب.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
يف احلديث أن خباب بن األرت -ريض اهلل عنه -ك ِوي سبع كيات ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخُبهم أن الصحابة اذلين
ً
سبقوا ماتوا ولم يتمتعوا بيشء من مذلات ادلنيا ،فيكون ذلك منقصاً هلم مما أُ َ
عد هلم يف اآلخرة .وإنه أصاب ماال كثريا ًال جيد
ً
هل ماكنا حيفظه فيه إال أن يبين به ،وقال :ولوال أن رسول اهلل نهانا أن ندعو باملوت دلعوت به ،إال عند الفَت يف ادلين فيدعو
بما ورد .ثم قال :إن اإلنسان يؤجر ىلع لك يشء أنفقه إال يف يشء جيعله يف الرتاب يعين :يف ابلناء؛ ألن ابلناء إذا اقترص اإلنسان

ىلع ما يكفيه ،فإنه ال حيتاج إىل كبري نفقة ، ،فهذا املال اذلي جيعل يف ابلناء الزائد عن احلاجة ال يؤجر اإلنسان عليه ،امهلل
إال بناء جيعله للفقراء يسكنونه أو جيعل غلته يف سبيل اهلل أو ما أشبه ذلك ،فهذا يؤجر عليه ،لكن بناء يسكنه ،هذا ليس

فيه أجر.

وانليه اذلي جاء عن اليك هو ملن يعتقد أن الشفاء من اليك ،أما من اعتقد أن اهلل عز وجل هو الشايف فال بأس به ،أو ذلك

للقادر ىلع مداواة أخرى وقد استعجل ولم جيعله آخر ادلواء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
َ ر
َ
راوي احلديث :خ َّباب بن األرت -ريض اهلل عنه-
ً
اتلخريج :متفق عليه ،واللفظ للبخاري .وروى مسلم أوهل خمترصا.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• سلفوا  :تقدموا وسبقوا.
• مضوا  :ماتوا.
ُ
ً
َ
• ولم تنقصهم ادلنيا  :لم يتمتعوا بيشء من مذلات ادلنيا ،فيكون ذلك منقصا هلم مما أعد هلم يف اآلخرة.
ً
ً
ً
ً
• ال جند هل موضعا إال الرتاب  :أي مجعنا ماال زائدا عن احلاجة ال جند هل ماكنا حنفظه فيه إال الرتاب ندفنه خمافة الرسقة ،أو أنه أراد ابلناء
الزائد عن احلاجة.
َ
• اكتوى  :استعمل اليك يف بدنه .واليك :معروف إحراق مواضع من ابلدن حبديدة وحنوها للعالج.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل خباب بن األرت ،ومزيد عرفانه بمواله ،وشدة اتهامه نلفسه ،وحماسبته هلا حىت يف املباحات.
انليه عن تمين املوت.
كراهية الزيادة يف ابلناء من غري حاجة.
احلث ىلع عيادة املريض.
جواز االكتواء عند احلاجة ،هذا ما دل عليه احلديث ،ولكن ذلك مع الكراهة وأال يبدأ به بداللة انلصوص األخرى.

469

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ ْ ً
َ ً
دعوه وأريقوا ىلع بوهل سجال من ماء ،أو ذنوبا من ماء ،فإنما بعثتم ميَّسين ولم تبعثوا معَّسين

َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :بال أعرايب يف املسجد ،فقام انلاس إيله ِيلَق ُعوا فيه ،فقال انليب -صىل
َ ْ ً
ال من ماء ،أو َذنُ ً
ين ،ولم ُتبْ َعثُوا ُم َع ررس َ
وبا من ماء ،فإنما بُعثْتُ ْم ُميَ ررس َ
ين».
اهلل عليه وسلم« :-دعوه وأريقوا ىلع بوهل سج
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قام أعرايب ورشع يف ابلول يف املسجد انلبوي ،فتناوهل انلاس بألسنتهم ال بأيديهم ،أي :صاحوا به ،فقال هلم انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم :-دعوه فلما انتىه من بوهل أمرهم أن يصبوا ىلع املاكن اذلي بال فيه دلوا من ماء ،وبني هلم أنهم داعة للتيسري
وليس للتنفري وإبعاد انلاس عن اهلدى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -األخالق  -العلم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أعرايب  :هو نزيل ابلادية من العرب.
• يلقعوا فيه  :يللوموه ويعنفوه.
• أريقوا  :صبوا.
ْ
• َسجال  :وهو ادللو املمتلئة ماء.
• اذلنوب  :وهو ادللو الكبري املمتلئة ماء كذلك.
• معرسين  :مشددين ومنفرين.
• مسجد  :املسجد ً
رشاع :لك موضع يصلح للصالة من األرض ،وخصصه العرف باملاكن املهيأ للصلوات اخلمس.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جهل األعرايب بأحاكم الرشيعة.
ً
االحرتاز من انلجاسة اكن مقررا يف نفوس الصحابة.
تغيري املنكر جيب يف حال القدرة عليه وال جيوز تأخريه.
تغيري املنكر البد أن تراىع فيه احلكمة وانلظر يف العواقب.
ينبيغ لَلاِع أن يقدم املصلحة الراجحة يف إنكاره للمنكر.
ينبيغ الرفق باجلاهل وأخذه باليرس.
ينبيغ تعظيم املساجد وتزنيهها عن األقذار.
بيان حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع تعليم انلاس اخلري وشفقته ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
رياض الصاحلني-انلووي-تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت-الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين ،انلارش :املطبعة الكُبى األمريية ،ط 7اعم .1323
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ً
دية اْلطإ أمخاسا عرشون حقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون بنات بلون ،وعرشون بنو بلون ،وعرشون
بنات خماض

ْ
ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالِ « :ديَة اخلطإِ أمخاسا
َُ َ
َ
َّ
ََ
َ َ َ
اض».
بنات خم ٍ
بنات ُبلون ،وعرشون بنو ُبلون ،وعرشون ِ
عرشون ِحقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون ِ

درجة احلديث :ضعيف مرفواع ،ويصح موقوفا.

ولم أقف ىلع حكم للشيخ األبلاين -رمحه اهلل -ىلع هذا احلديث.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
أن دية قتل اخلطأ -بأن يفعل امللكف ما هل فعله ،فيصيب ًّ
معصوما ،لم يقصده بالفعل فيقتله -تقسم
آدميا
هذا احلديث أفاد
َ
ً
أمخاسا :عرشون ِحقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون بنات خماض ،وعرشون بنات بلون ،وعرشون بين بلون ،ويه أخف من دية
العمد وشبه العمد ،ووجه اتلخفيف يف دية اخلطأ أنها وجبت أمخاسا ،وأدخل فيها اذلكور ،واذلكور عند انلاس أقل رغبة من
اإلناث ،كما أنها جتب ىلع العاقلة ،وتكون مؤجلة فال تدفع مرة واحدة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن أيب شيبة وادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
• اخل َ َطأ  :اخلطأ ضد الصواب ،واملراد به هنا :أن يفعل امللكف ما هل فعله ،فيصيب ًّ
معصوما ،لم يقصده بالفعل ،فيقتله.
آدميا
َّ
َّ
حقة  :بكرس احلاء وتشديد القاف ،ثم تاء اتلأنيث :يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعة ،ر
سميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب واحلمل
•
أو طرق الفحل.
َّ
• جذعة  :يه ما دخلت يف السنة اخلامسة ،سميت بذلك؛ ألنها أسقطت مقدم أسنانها.
• بنت خماض  :يه اليت أىت عليها احلول من اإلبل ،ودخلت يف السنة اثلانية ،فأمها اغبلًا ماخض :أي حامل.
َّ
• بلون  :ما أىت عليه سنتان ،ودخل يف اثلاثلة ،فصارت أمه اغبلًا ذات لنب؛ ألنها محلت ووضعت بعده.
• دية  :ادلية :املال املدفوع إىل املجين عليه ،أو إىل ويله بسبب اجلناية.
ً
أمخاسا  :أي موزعة ىلع مخسة أسنان.
•

فوائد احلديث:

َّ
َّ
َّ
 .1أن األصل يف ادلية يه اإلبل ،وأن األجناس ابلاقية يه أبدال؛ وذلك أن اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ ،واتلخفيف.
َ
َّ
ً
أمخاسا :عرشون ِحقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون بنات خماض ،وعرشون بنات بلون ،وعرشون بين بلون.
 .2أن دية قتل اخلطأ تقسم
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املصادر واملراجع:

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبيس ،املحقق :كمال يوسفاحلوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األوىل1409 ،
 سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن انلعمان بن دينار ابلغدادي ادلارقطين ،حققه شعيب االرنؤوط ،حسنعبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.
 ادلراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،املحقق  :السيد عبد اهلل هاشم ايلماين املدين ،داراملعرفة  -بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل ُ 1427 ،ـه 2006مفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431هتوضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  2003مبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،دارالفلق  -الرياض ،الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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دية املعاهد نصف دية احلر

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ديَة ُ
الم َعا ِه ِد نصف ِديَة
ِ
احل ُ رر».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

خيُب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن دية الكتايب نصف دية احلر املسلم؛ سواء اكن ًّ
ذميا أقر ىلع اإلقامة بديار املسلمني بعقد
ر
ً
َ ً
اذلمة ببذل مال اجلزية والزتام أحاكم امللة ،أو معاهدا أجري معه صلح وهو مستقر ببَله ،أو مستأمنا وهواكفر دخل بالد
املسلمني بأمان تلجارة أوغريها؛ الشرتاكهم يف وجوب حقن ادلم.
َّ
وجراحاتهم من دياتهم ،كجراحات املسلمني من دياتهم؛ ألن اجلرح تابع للقت .،فالرجل منهم خبمسني من اإلبل واملرأة منهم
خبمس وعرشين؛ ألن املرأة ىلع انلصف من الرجل يف ادلية.
وأما الاكفر احلريب فال يضمن ال بقصاص أو دية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ُ
ً َ
ً
ُ َ
ورقه ،وأرسه.
• الم
عاهد  :هو الاكفر اذلي أعطي أمانا وعهدا ،حيرم به قتلهِ ،
ُ
دليَة  :يه :املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها.
•ا ِ

فوائد احلديث:

 .1دية الاكفر املعاهد نصف دية احلر املسلم.
 .2املعاهد اعم يشمل لك الكفار من ايلهود وانلصارى وغريهم ويف بعض الروايات عند الرتمذي( :عقل الاكفر) وهو اختيار الشيخ ابن باز -رمحه
اهلل.-
 .3سماحة اإلسالم وعدهل يف حقن دماء املعاهدين.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج)5 ،4
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت،الطبعة :اثلانية
  1405ـه1985 -م.
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دينار أنفقته يف سبيل اهلل ،ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع مسكني ،ودينار أنفقته ىلع أهلك،
أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع أهلك

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-دينار أنفقته يف سبيل اهلل،
ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع مسكني ،ودينار أنفقته ىلع أهلك ،أعظمها ً
أجرا اذلي أنفقته ىلع أهلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن أوجه اإلنفاق والُب كثرية ،منها ما يُنفق يف اجلهاد يف سبيل اهلل ،وما يُنفق يف عتق الرقاب،
وما يُنفق يف ىلع املساكني ،وما ينفق ىلع األهل والعيال ،ولكن أفضلها اإلنفاق ىلع األهل،وذلك ألن انلفقة ىلع األهل
ً
واألوالد واجبة ،فانلفقة الواجبة أعظم أجرا من املندوبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أنفقته  :اإلنفاق :يعين إخراج املال ألجل األوالد والزوجة.
• رقبة  :أي :يف إعتاق عبد أو أمة.
فوائد احلديث:
 .1انلفقة ىلع األهل من أعظم القربات.
 .2كرثة أبواب اإلنفاق يف سبيل اهلل.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.-1407
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418 -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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ُُ
َ َ ُ ٌ َََ
َُُْ
ذاك َرجل بال الشيطان يف أذنيه أو قال :يف أذنه

ُ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :ذ ِك َر عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل نام يللة حىت أصبح ،قال:
ُُ
َُُْ
«ذاك رجل بال الشيطان يف أذني ِه  -أو قال :يف أذنِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ُ
معىن احلديث :يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه" :-ذ ِك َر عند انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ر ُجل نام يللة حىت أصبح" أي:
استمر ً
نائما ولم يَستيقظ للتهجد ،حىت طلع عليه الفجر ،والقول اثلاين :أنه لم يستيقظ لصالة الفجر حىت طلعت الشمس.
َ َ ٌ ََ
َُُْ
اك َر ُجل بَال الشيطان يف أذني ِه" هو ىلع ظاهره وحقيقته؛ ألنه ثبت أن الشيطان يأكل ويرشب وينكح ،فال مانع من أن
فقال" :ذ
يَبول ،وهذا اغية اإلذالل واإلهانة هل ،أن يتخذه الشيطان كنيفا.
وخص األذن باذلكر وإن اكنت العني أنسب بانلوم إشارة إىل ث َقل انلوم ،فإن َ
الم َسامع يه موارد االنتباه وخص ابلول؛ ألنه
ِ
َ
َ َ
ُ
َ
ورث الكسل يف مجيع األعضاء.
أسهل مدخال يف اتلجاويف وأرسع نفوذا يف العروق في ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الصالة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1كراهية ترك قيام الليل وأن ذلك بسبب الشيطان.
 .2قيام الليل حرز من الشيطان.
ََ
َ
 .3إهمال حقوق اهلل -تعاىل -تنشأ من تمكن عدو اهلل تعاىل من انلفس واهلوى والشيطان من ذلك اإلنسان ،حىت حيول بينه وبني الطااعت.
 .4الشيطان يستخدم لك أسايلبه؛ يلبعد العبد عن الطاعة ويلهيه عنها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت1379 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.
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ذكر العزل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس خملوقة إال
اهلل خالقها

ُ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه« :-ذ ِك َر َالعزل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ولم يفعل
ذلك أحدكم؟ -ولم يقل :فال يفعل ذلك أحدكم؟-؛ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل خالقها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر العزل عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه يفعله بعض الرجال يف نسائهم وإمائهم .فاستفهم منهم انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -عن السبب ابلاعث ىلع ذلك بصيغة اإلنكار.

ثم أخُبهم -صىل اهلل عليه وسلم -عن قصدهم من هذا العمل باجلواب املقنع املانع عن فعلهم .وذلك بأن اهلل -تعاىل -قد
قدر املقادير ،فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب اهلل خلقها وقدر وجودها ،ألنه مقدر األسباب واملسببات ،فإذا أراد

خلق انلطفة من ماء الرجل ،رسى من حيث ال يشعر ،إىل قراره املكني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

العزل  :نزع اذلكر من الفرج إذا قارب اإلنزال ،يلزنل خارجه.
ل ِ َم يفعل ذلك أحدكم؟  :استفهام بمعىن اإلنكار.
َْ
ولم يقل فال يفعل ذلك  :مراده أنه لم يرصح هلم بانليه وإنما أشار إىل أن األوىل ترك ذلك.
خملوقة  :مقدرة اخللق أو معلومة اخللق عند اهلل.
خالقها  :مُبزها إىل الوجود.

 .1إنكار العزل بقصد اتلحرز عن خلق الودل ،ألن فيه اعتمادا ىلع األسباب وحدها.
َ
 .2أنه ما من نفس خملوقة إال وقد قدر اهلل وجودها ،ففيه اإليمان بالق َدر ،وأن ما شاء اهلل اكن ،وما لم يشأ لم يكن ،وليس فيه تعطيل لألسباب،
فإنه قدر األشياء وقدر هلا أسبابها ،فال بد من عمل األسباب ،واهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد.فتعطيل األسباب ،وعدم اإليمان بتأثريها،
أو االعتماد عليها وحدها ،الكهما مذهب مذموم.واملذهب احلق املختار الوسط ،هو اإليمان بقضاء اهلل وقدره ،وأن لألسباب تأثريا وهو
مذهب أهل السنة ،وبه جتتمع األدلة العقلية وانلقلية .وهلل احلمد.
 .3إحلاق الودل بأبيه وإن وقع العزل.
 .4كراهة العزل إذا اكن خشية حصول الودل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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ذهب املفطرون ايلوم باألجر

َّ
َّ
َّ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السفر فمنا الصائمَ ،و ِمنا
حار ،وأكرثنا ظ ًّال صاحب الْك َساءَِ ،وم َّنا من َي َّتيق الشمس بيده ،قالَ :فسقط ُّ
الص َّو ُ
ُ
المفطر ،قال :فزننلا َم ْزن ًال يف يوم ٍّ
ام،
ِ
ِ
ِ
ِ َِ
ِ
ْ
ُْ
ُْ
َ َ
ْ َ ََ َْ ر َ
َ
المف ِط ُرون ايلوم باألجر".
الراكب ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ذهب
المف ِط ُرون فرضبوا األبنِي ِة ،وسقوا
وقام

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
صائما،
مفطرا ،وبعضهم
اكن الصحابة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أحد أسفاره ،وحيتمل أنها غزوة الفتح ،فاكن بعضهم
ًّ
وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُقر الك منهم ىلع حاهل.

فزنلوا يف يوم حار ليسرتحيوا من عناء السفر وحر اهلاجرة ،فلما نزلوا يف هذه اهلاجرة ،سقط الصائمون من احلر والظمأ ،فلم

يستطيعوا العمل ،وقام املفطرون ،فرضبوا األبنية ،بنصب اخليام واألخبية ،وسقوا اإلبل ،وخدموا إخوانهم الصائمني ،فلما رأى

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعلهم وما قاموا به من خدمة اجليش شجعهم ،وبني فضلهم وزيادة أجرهم وقال" :ذهب
املفطرون ايلوم باألجر".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• السفر  :لعله سفر غزوة الفتح.
ً
ً
• فزننلا مزنال  :أي :ماكنا للزنول ،ولم يتبني اسم املوضع.
• أكرثنا ظال  :أوسعنا.
كساء  :صاحب اثلوب ،اذلي ينرشه فوقه يتيق به حرارة الشمس.
• صاحب ال ِ
َّ
• ومنا من يتيق الشمس بيده  :أي :جيعل يده ىلع رأسه؛ لعدم وجود اثلياب معه.
• فسقط ُّ
الص َّو ُ
ام  :السقوط عبارة عن عدم استطاعة مزاولة األعمال.
• األبنية  :األبنية يه :ما جيعله املسافر خباء؛ يلتيق به حرارة الشمس.
ر َ
الراك َب  :اإلبل وما يف معناها.
•
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

ًّ
جواز اإلفطار والصيام يف السفر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقر الك ىلع ما هو عليه.
ما اكن عليه الصحابة -ريض اهلل عنهم -من رقة احلال يف ادلنيا ،ومع ذلك لم تمنعهم رقة احلال من ارتكاب الصعاب يف اجلهاد يف سبيل اهلل
تعاىل.-ً
فضل خدمة اإلخوان واألهل ،وأنها من ادلين ومن الرجولة اليت سبقنا فيها صفوة هذه األمة ،خالفا لفعل كثري من املرتفعني املتكُبين.
أن الفطر يف السفر أفضل ال سيما إذا اق رتن بذلك مصلحة من اتلقوي ىلع األعداء وحنوه ،فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها ،أما فائدة اإلفطار
يف مثل ذلك ايلوم فإنها تتعدى املفطر إىل غريه.
ً
ً
حث اإلسالم ىلع العمل وترك الكسل ،فقد جعل للعامل نصيبا كبريا من األجر ،وفضله ىلع املنقطع للعبادة ،وأين هذه من انلاعقني اذلين
يرونه ِدينا اعئقا عن العمل واتلقدم والريق؟
أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل -تعاىل.-
أن اثلواب ىلع األعمال حبسب مصاحلها.
مرشوعية التشجيع ىلع العمل الصالح والرتغيب فيه.
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املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)4439( :

479

ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َّ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
َ ُ ُ َ ُ ُّ
رأيت رسول اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني يقدم مكة إذا استلم الركن األسود -أول ما يطوف -خيب
ثَالثَ َة َأ ْش َ
اط
و
ٍ

َ َّ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
الوداع
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف حج ِة
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال « :تمتع رسول ِ
َ َ َّ
ُ
َّ
َ َ ََََ َ
َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ
ُ َ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -وأهل بالعمرة ،ث َّم
بالعمرة إىل احلج وأهدى ،فساق معه الهدي ِمن ِذي احلُليفة ،وبدأ َرسول ِ
َ
َ َ َّ
َ َ َّ
َّ
َْ َ
إىل احلجَ ،ف َاكن ِمن َّ
َ َ َ َّ َ َّ
انلاس َم ْن أهدى،
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأهل بالعمرة
أهل باحلج ،فتمتع انلاس مع رسول ِ
َ ُْ ََ َ
َُ َ
َ َ َ َ ْ
َ َ
َ َ َّ
َّ
يفةَ ،وم ُ
نهم َم ْن ل ْم يه ِد ،فل َّما ق ِد َم رسول اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال للناسَ :م ْن اكن
الهد َي ِمن ذي احلل
فساق
ِ
َ
ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُّ
َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
حيل ِمن يشء حرم ِمنه حىت يق ِِض حجه ،ومن لم يكن أهدى فليطف بابليت وبالصفا والمروة،
ِمنكم أهدى ،ف ِإنه ال ِ
َ
َ
ْ
ً
ََ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ َ
َ ْ
ْ َ ر ْ ْ
ُ َّ
هد ،ف َمن لم جيد هديا فل َي ُصم ثالثة أيَّام ِيف احلج َو َسبعة إذا َر َج َع إىل أه ِل ِه فطاف
َويلُقرص َويلَح ِلل ،ثم ِيلُ ِهل باحلج ويلُ ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َّ َ َ
َ
َّ
يشءٍُ ،ث َّم َخ َّ
ب ثَالثَ َة أَ ْط َواف م ْن َّ
ْ
السبْ ِعَ ،و َمىش
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -حني ق ِدم مكة ،واستلم الركن أول
ٍ ِ
رسول ِ
َ
َ
الص َفا ،وطاف ب َّ
انرص َف فَأ َىت َّ
روة َس َ
الم َقام َر َ
الص َفا َوا َ
ني َق َىض َط َوافَ ُه بابليت عند َ
رب َعةَ ،و َر َك َع ح َ
أَ َ
بع َة أ َ
كعتَنيُ ،ث َّم َ َ
لم َ
طواف،
ِ
ِ
ِ
ُر َ
َََ َ َ َ َ
ْ َ
ُ َّ َ َّ
ُ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
حر ،وأفاض فطاف بابليت ،ثم حل ِمن لك يشء
ثم لم حي ِلل ِمن يش ٍء حرم منه حىت قىض حجه ،وحنر هديه يوم انل َ ِ
َ َ
َُ َ ُ َ َ
َ ََ َ
َّ
اق َ
اله َ
دي ِمن َّ
اس».
نهَ ،وف َعل ِمثل َما ف َعل َرسول اَّلل -صىل اهلل عليه وسلمَ :-من أهدى وس
حرم ِم
انل ِ
ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َّ
َ ُ ُ َ ُ ُّ َ َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -حني يقدم مكة إذا استلم الركن األسود -أول ما يطوف -خيب ثالثة
«رأيت رسول ِ
َْ
اط».
أش َو ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ذي احلليفة "ميقات أهل املدينة" يلحج حجته اليت ودع فيها ابليت ومناسك احلج،
وودع فيها انلاس ،وبلغهم برساتله وأشهدهم ىلع ذلك ،أحرم -صىل اهلل عليه وسلم -بالعمرة واحلج ،فاكن قارنا ،والقران

تمتع ،فتمتع انلاس مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فبعضهم أحرم بالنسكني مجيعا ،وبعضهم أحرم بالعمرة ،ناويا احلج

بعد فراغه منها ،وبعضهم أفرد احلج فقط ،فقد خريهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني األنساك اثلالثة ،وساق -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -وبعض أصحابه اهلدي معهم من ذي احلليفة ،وبعضهم لم يسقه ،فلما اقرتبوا من مكة َحض من لم يسق اهلدي
من املفردين والقارنني إىل فسخ احلج وجعلها عمرة ،فلما طافوا وسعوا ،أكد عليهم أن يقرصوا من شعورهم ،ويتحللوا من

عمرتهم ثم حيرموا باحلج ويهدوا ،إلتيانهم بنسكني بسفر واحد ،فمن لم جيد اهلدي ،فعليه صيام عرشة أيام ،ثالثة يف أيام

احلج ،يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة ،وسبعة إذا رجع إىل أهله.

فلما قدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكة استلم الركن ،وطاف سبعة ،خب ثالثة ،لكونه الطواف اذلي بعد القدوم ،ومىش
أربعة ،ثم صىل ركعتني عند مقام إبراهيم ،ثم أىت إىل الصفا ،فطاف بينه وبني املروة سبعا ،يسَع بني العلمني ،ويميش فيما
عداهما ،ثم لم حيل من إحرامه حىت قىض حجه ،وحنر هديه يوم انلحرَّ ،
فلما خلص من حجه ورىم مجرة العقبة ،وحنر هديه
وحلق رأسه يوم انلحر ،وهذا هو اتلحلل األول ،أفاض يف ضحوته إىل ابليت ،فطاف به ،ثم حل من لك يشء حرم عليه حىت

النساء ،وفعل مثله من ساق اهلدي من أصحابه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه بروايتيه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
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ً
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
ً
متمتعا باملعىن العام؛ ألنه اكن قارنا واتلمتع العام يشمل
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم : -أىت بالعمرة واحلج يف سفر واحد؛ يلصري
• تمتع رسول ِ
القران واتلمتع ،ويقابلهما اإلفراد ،وهذه أنواع األنساك اثلالثة يف احلج.
• احلج  :احلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة.
َّ
• حجة الوداع  :حجته -صىل اهلل عليه وسلم -سنة عرش ،ولم حيج بعد هجرته سواهاُ ،
وسميت بذلك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ودع
انلاس فيها؛ حيث قال" :لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا".
• ُ
بالع َ
مرة إىل احلَج  :بالعمرة مضمومة إىل احلج.
َْ
• أه َدى  :أىت باهلدي.
َ َ َ
اق َم َع ُه َ
اله ْدي  :اصطحبه معه ،واكن ثالثة وستني ً
بعريا ،وكمله بمائة ،بما قدم به يلع -ريض اهلل عنه -من ايلمن إىل مكة.
• فس
َُ َ
ذي احلليفة  :ميقات أهل املدينة.
•
َ َ َ َّ
َ
ُ
َ
• وأه َل بالعمرة  :رفع صوته باتللبية بها.
ُ َ َّ
َ
ًّ
وحجا.
• ث َّم أهل باحل َ رج  :رفع صوته باتللبية به بعد العمرة ،فيقول :بليك عمرة
• َفتَ َم َّت َع َّ
انلاس  :بعضهم.
ً
• من أهدى  :من أىت باهلدي من ذوي الغىن من الصحب الكرام -ريض اهلل عنهم ،-واكن اذلبن أهدوا ً
يسريا.
نفرا
َ ُْ
• َمن لم يهد  :من لم يأت بهدي.
ََ َ
• فل َّما ق ِد َم  :وصل مكة.
َ
• ِم ْن يشء  :من يشء حمظور.
ُْ
• َح ُر َم ِمنه  :حرم عليه.
ُ
• َي ْق ِ َ
ِض َح َّجه  :يتم حجه ،بفعل ما حيصل به اتلحلل.
َّ َ
الصفا  :أسفل اجلبل املعروف يف بداية املسَع.
•
َ
ْ
َ
• المرو ِة  :أسفل اجلبل املعروف يف نهاية املسَع ،واملراد :الرتدد بينهما.
َ
• ويلُق ررص  :ويلقص من شعر رأسه.
ْ
• ويلَح ِلل  :اخلروج من اإلحرام ،والالم لألمر.
ُ َّ ُ َّ
• ثم ِيل ِهل  :اإلحرام ،واإلهالل :رفع الصوت باتللبية ،والالم لألمر.
ْ
• ويلُه ِد  :ويلذبح هديًا ،من أجل اتلمتع ،والالم لألمر.
َ
جيد  :لم يدرك بعد الطلب.
• لم ِ
ً
َ ْ
• هديا  :ذحبًا يتقرب به إىل اهلل -تعاىل ،-من بدنة ،أو بقرة ،أو شاة ،أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة.
• يف َاحلَج  :يف أيامه ،وأوهلا من حني إحرامه بالعمرة ،وآخرها آخر أيام الترشيق.
• إىل أهله  :ماكن إقامته.
ْ َ َ َ ُّ ْ
َ
َ
الركن  :تناول بيده احلجر األسود.
• َاستلم
َ َ
• أ َّول يشء  :أول يشء عمله.
ب  :أرسع يف امليش ،واملرادَ :
• َخ َّ
الرمل.
َُ
َ َ
• قىض َط َوافه  :أتمه وفرغ منه.
َ
المقام  :مقام إبراهيم -عليه السالم ،-وهو َح َ
• َ
جر اكن يقوم عليه اخلليل -عليه السالم -زمن بناء الكعبة.
َ َُْ
• هديه  :ما أهداه ،واكن مائة بعري ،حنر منها -صىل اهلل عليه وسلم -ثالثة وستني بيده الرشيفة ،وحنريلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -ابلايق.
َ ْ َ َّ ْ
انلحر  :ايلوم العارش من ذي احلجة.
• يوم
ََ َ
ْ
َ
• فطاف بابليت  :طواف احلج وهو طواف الركن وطواف اإلفاضة.
ْ ُر
لك َ ْ
يش ٍء  :أي :من لك حمظور من حمظورات اإلحرام.
• ِمن

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحرم متمتعا ،واملراد باتلمتع هنا القران.
مرشوعية سوق اهلدي من احلل ،فهو من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز أنواع احلج اثلالثة :اتلمتع ،والقران ،واإلفراد ،إذ أقر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه -ريض اهلل عنهم -عليها لكها.
مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة ملن لم يسق اهلدي ،وحتلله ،وبقاء من ساقه ىلع إحرامه حىت ينتيه من حجه يوم انلحر ،فيحل ،ويدخل يف
هذا :لك متمتع ضاق عليه الوقت ،فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنه يقلب نسكه إىل القران.
َّ
أن فسخ احلج ملن لم يسق اهلدي ،يكون ولو بعد طواف القدوم والسيع ،وينقلبان للعمرة.
َّ
أن ىلع من لم جيد هدي اتلمتع صيام عرشة أيام ،ثالثة منها يف احلج ،وسبعة بعد الرجوع إىل أهله ،فأما اثلالثة ،فال تصح قبل اإلحرام بالعمرة
باإلمجاع ،واتفقوا ىلع مرشوعيتها بعد اإلحرام باحلج.
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

مرشوعية طواف القدوم لغري املتمتع ،اذلي لم يسق اهلدي ،وهو سنة.
سنية استالم احلجر األسود يف أول الطواف ،ويف لك شوط من األشواط السبعة ،إن سهل.
َ
الر َمل يف اثلالثة ،من طواف القدوم ،وامليش يف األربعة ابلاقية.
مرشوعية ركعيت الطواف ،عند مقام إبراهيم -عليه السالم.-
السيع بني الصفا واملروة بعد طواف القدوم سبعا ،هو أحد أراكن احلج.
املواالة بني الطواف والسيع مستحب.
أن اتلحلل األول ملن ساق اهلدي بانلحروالريم ،واتلحلل األكُب بطواف احلج.
طواف اإلفاضة هو الركن األعظم للحج ،والسنة واألفضل ،أن يكون يوم انلحر ،بعد الريم وانلحر.
اتلحلل الاكمل بعد طواف اإلفاضة يف لك األنساك اثلالثة من لك يشء حرم عليه بإحرامه.
أن هذه األفعال من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ترشيع ألمته؛ حلديث "خذوا عين مناسككم".
استحباب اخلبب ،وهو الرمل ،يف األشواط اثلالثة األول لكها ،يف طواف القدوم.
امليش يف األربعة ابلاقية منها ،ولو فاته بعض الرمل أو لكه يف اثلالثة األول؛ ألنها سنة فات حملها ،فاألربعة األخرية ال رمل فيها.
اخلبب وهو امليش الرسيع يف األشواط اثلالثة األول لكها ،هو فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املتأخر واألخذ به هو األوىل.
رمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد زوال سببه ،وهو إظهار القوة للمرشكني يف عمرة القضية سنة  ،7ملا قال املرشكون عن املسلمني :يقدم
عليكم قوم قد وهنتهم حىم يرثب ،فأمر -صىل اهلل عليه وسلم -بالرمل ،تلذكر تلك احلال اليت اكنوا عليها؛ فنحن نرمل إحياء تللك
اذلكرى.
استالم احلجر األسود يف ابتداء لك طواف ،وعند حماذاته يف لك طوفة ملن سهل عليه ذلك ،وتقدم مرشوعية تقبيله.
مرشوعية رفع الصوت باتللبية.
أن القارن يكفيه طواف واحد وسيع واحد لعمرته وحجه مجيعا.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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ً
َْ
ً
ََ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
َرح َم اهلل رجال قام من الليل ،فصىل وأيقظ امرأته ،فإن أبت نضح يف وجهها املاء ،رحم اهلل امرأة قامت من
َ َ َّ ْ َ ْ َ
ْ
ََ َ َ َ
الليل ،فصلت وأيقظت زوجها ،فإن أَب نضحت يف وجهه املاء
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ر ِح َم اهلل رجال ًقام من الليل،
َ
َ
َْ َ
َْ
ْ
ََ
َ ْ َ َ
ف َصىل وأيقظ امرأته ،فإن أبَت نض َح يف َوج ِه َها املاءَ ،ر ِح َم اهلل امرأة قامت من الليل ،ف َصلت وأيقظت زوجها ،فإن أىب
ْ
نَ َض َ
حت يف وج ِهه املاء».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ََ
َ
أخُب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من قام من الليل فصىل وأيقظ زوجته للصالة ،فامتَنعت من االستيقاظ؛ لغلبة انلوم،
ً
ً
ْ
وكرثة الكسل؛ فرش ىلع وج ِهها املاء رشا خفيفا؛ فإنه مستحق لرمحة اهلل -تعاىل -وكذا العكس إذا فعلت املرأة ذلك مع زوجها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نضح يف وجهها املاء  :رش يف وجهها املاء.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اتلعاون ىلع الطاعة والعمل الصالح.
ُ
 .2استحباب إيقاظ لك من الزوجني اآلخر لقيام الليل ،واالستعانة ىلع ذلك بما يذهب عنه انلوم الغالب.
 .3إشارة إىل أن َ
الر ُجل واملرأة يف العبادة سواء ،إال ما دل ادليلل ىلع اتلفريق بينهما.
ً
ُ
ُ
 .4أن من أصاب خريا ينبيغ هل أن يتحرى إصابة الغري ،وأن حيب هل ما حيب نلفسه ،فيأخذ باألقرب فاألقرب.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث رالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب. السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه –1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
َ ْ
الرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتَبة َ
الرتغيب َو َّ ْ
يح َّ ْ
 َصح ُرش واتلوزيْع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية  -الطبعة األوىل 1421 ،ـه
لن
ل
عارف
الم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 2000م. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو -يلع الرشبيج -حممد أمني لطيف  -مؤسسةالرسالة  -بريوت – بلنان  -الطبعة الرابعة عرشة.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية -بنارس اهلند -الطبعة :اثلاثلة 1404 ،ـه1984 -م.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كره الصالة نصف انلهار إال يوم اجلمعة ،وقال :إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة 199 ..............................
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ْ
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن نكاح املتعة يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر األهلية 202 .................. ................................
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أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري ،اكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أمرها أن تؤم أهل دارها 220 ....
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َْ ََ
َ ْ َ
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ
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َ ْ َ
ُ َ ْ
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ُ ََ َ
َ َ
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ُ
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فرصع عنه فجحش شقه األيمن 261 .......................... ................................
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قىض بيمني وشاهد 266 ..................... ................................ ................................
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يدركه الفجر وهو جن ٌب من أهله ،ثم يغتسل ويصوم 270 ............. ................................
َُ ََ
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من اثلنية السفىل 273 ............................... ................................ ................................ ................................
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن املنابذة -ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إَل الرجل قبل أن يقلبه ،أو ينظر إيله ،-ونَه عن املالمسة
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َ َ
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